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بررسی نگرش مدیران و دبیران دبیرستان های شهر ساری نسبت به 
سازگاری اجتماعی

دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

* داود گــوران ، ** دکتر رضا یوسفی، *** معصومه خلیلی، 1

چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان سازگاری و مقایسه دانش آموزان سازگار و ناسازگار 
از نظر ورزشکار بودن و غیر ورزشکار بودن است و همچنین تعیین این امر که تا چه حد ورزشکار 

بودن و غیر ورزشکار بودن در میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان مؤثر است. 
بدین منظور تعداد 200 نفر از دانش آموزان مشتمل بر 100 نفر دختر) 50 نفر ورزشکار و 50 
نفر غیر ورزشکار( و 100 نفر پسر) 50 نفر ورزشکار و 50 نفر غیر ورزشکار( به روش نمونه گیری 
مختلط  ) خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده( انتخاب شدند و با استفاده از آزمون t تجزیه 
و تحلیل آماری صورت گرفت. ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده از پرسشنامه سازگاری 

اجتماعی بوده که با توّجه به اهداف و سؤاالت پژوهش نتایج به دست آمده و به قرار زیر است. 
1- میزان سازگاری دانش آموزان ورزشکار بیشتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است.

2- بین میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده 
نشده است. 

 E-mail: gooran @ iausari.ac.ir    1. * عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
*** مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
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واژه های کلیدی 1: سازگاری اجتماعی2، ورزشکار بودن3 و غیر ورزشکار بودن4  
 

مقدمه: 

انسان موجودی اجتماعی است و انزوا و دوری از دوستان و همساالن در اوایل زندگی فرد را در 
معرض خطر مشکالت سازگاری بعدی قرار می دهد. کودکان که روابط اجتماعی خوبی با دوستان 
و همساالنشان ندارند، در معرض خطر مشکالت گوناگون اجتماعی و احساسی هستند) اسالمی 

نسب، 1373(. 
با تّوجه به این که امروزه یکی از مشکالت زندگی ماشینی وجود ناسازگاری های مختلف اجتماعی 
است؛ بنابراین، باید علل ایجاد کننده و آشکار کننده چنین رفتارهای منفی در انسان را پیدا نمود 

و از طریق آگاهی از علل مشکالت راه های بر طرف کردن آن ها را ارائه کرد. 
»پاتریک«51 معتقد است که تمدن و وضعیت امروزی، شرایط ویژه و خاصی را بر زندگی افراد 
حاکم کرده است. پیشرفت ذهن انسان و تسلط او بر طبیعت، شیوه کار و فعالیت را تغییر داده است. 
انسان امروزی، به جای تکیه بر قدرت بازی و فعالیت جسمانی به نیروی ذهن و اندیشه خود 
این میان غفلت  از فکر استفاده می کند. در  بیشتر  به کار می گیرد و  را کمتر  بالد، عضالت  می 
از عضالت بزرگ تر، بیشتر به چشم می خورد. استفاده بیشتر از عضالت کوچک تر فضای کار 
کمتری را می طلبد. حتی این امکان وجود دارد که انسان ساعت ها بدون حرکت در مکانی کوچک 
بنشیند و از نیروی ذهن خود به جای فعالیت عضالت، برای انجام کار استفاده نماید. این حالت 
سکون از طرفی و فشار زیاد نیروی ذهن از طرف دیگر، باعث تشدید تنش در انسان می گردد و 
از لحاظ فکری و حتی از نظر جسمی دچار خستگی مفرط می گردد و جنگ روانی کاملی در او به 

وجود می آید. 
در بازی و ورزش نظریه ای تحت عنوان پاکسازی یا تخلیه عواطف وجود دارد. در این نظریه 
باور بر آن است که انسان مجموعه ای از خواست ها، امیال و ویژگی های شخصیتی از قبیل ستیزه 
جویی، ناسازگاری، مهربانی، نافرمانی عطوفت و غیره است و بازی و فعالیت بدنی به او امکان 
می دهد تا تمامی این خواست ها و امیال را به صورتی بی ضرر و دور از خطر از خود دور کرده یا 

1. Key words
2. Social compatibility
3. To be athletic
4. To be non-athletic
5. Patrick
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تکامل ببخشد. 
» ارسطو11« عقیده دارد که در تمرینات بدنی و ورزش نیروی نهفته شده، که باعث می شود روان 
و سرشت آدمی از خواست های ناپسند و امیال و احساسات نامطلوب پاک شود، یعنی ورزش و 

بازی می تواند بخشی از عواطف خطرناک و ناخوشایند آدمی را پاالیش دهد) مهجور، 1370(. 
انسان از نظر فیزیولوژیکی نیاز به جنبش و حرکت دارد. ورزش و بازی جزء مهم این جنبش و 
حرکت است. انسان برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفّکر دارد. ورزش و بازی خمیر مایه 
تفّکر است. کودکان از ابتدا زندگی خود برای رشد ابعاد مختلف شخصیت خود نیاز به حرکت دارند. 
ابعاد  در  دارد.  بسزایی  تأثیر  کودک  حرکتی  حسی-  رشد  در  که  این  بر  عالوه  ورزش  و  حرکت 
عاطفی، اجتماعی، اخالقی او نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. سرگرم شدن کودک به بازی به 
طور غریزی است و در اصل شکلی از رفتار رشد یافته تری است که او در آینده باید به کار بندد. 
از این رو، محتوای بازی را محتوای نوع فعالیتی تشکیل می دهد که کودک باید در دوران بلوغ و 
بزرگسالی داشته باشد. عالوه بر آن، مطالعات متعدد نشان می دهد که ورزش و بازی می تواند در 
کاهش هیجانات مختلف انسان از جمله تنفر، خشم و پرخاشگری و افزایش هیجاناتی چون خلق 

و خو و روحیه شادی بخش نقش عمده داشته باشند. 
با توّجه به مطالب بیان شده، مسئله اصلی پژوهش این می باشد که آیا سازگاری اجتماعی در 

نزد دانش آموزان ورزشکار بیشتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است. 
آیا سازگاری اجتماعی بین  دانش آموزان ورزشکار پسر و دختر متفاوت است؟ 

با توّجه به این که نوجوانان و جوانان آینده سازان این مملکت هستند و سرمایه های اصلی برای 
فردای کشور محسوب می شوند. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند تا با برنامه ریزی های 
دقیق از کژ رفتاری و انحرافات اخالقی و اجتماعی نوجوانان و جوانان جلوگیری کنیم. با توّجه به 

این پژوهش ورزش می تواند تأثیر انکار ناپذیری بر سازگاری اجتماعی افراد داشته باشد. 

روش پژوهش:

این پژوهش به صورت توصیفی2 می باشد و ویژگی این پژوهش بررسی علل پس از وقوع آن است. 
جامعه آماری3مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه 

شهر ساری به تعداد 29942 نفر است. 

1.  Aristotle
2. Descriptive 
3. Splithalf
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جدول 1:  جامعه آماری

ناحیه آزمودنی

جنسیت
جمعناحیه )2(ناحیه )1(

7298820415502پسر

7112732814440دختر

144101553229942جمع کل دانش آموزان

نمونه آماری: 

تعداد 200 نفر از دانش آموزان از 4 دبیرستان دخترانه و پسرانه شهر ساری به صورت نمونه 
گیری مختلط ) خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده( انتخاب شدند. 

پرسشنامه های  از  استفاده  اسنادی،  و  ای  کتابخانه  مطالعه  صورت  به  اطالعات  آوری  جمع 
سازگاری اجتماعی ) دبیران و مدیران( که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرات ساخته شده 
و برای تعیین پایایی که از طریق فرمول » اسپرمن1و براون2 « استفاده شد که پایایی پرسشنامه 

دبیران 91% و پایایی پرسشنامه مدیران 92% به دست آمد. 
برای توصیف یافته های پژوهش از روش آمار توصیفی ) جدول فراوانی و نمودارها( و به منظور 

تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار استنباطی ) آزمون t ( استفاده شده است. 

جدول2: بررسی توصیفی یافته های پژوهش از دیدگاه مدیران

نتیجه تحقیقسؤاالت تحقیقردیف

1
شرکت در فعالیت های گروهی) اردوها، 

مراسم، جشن ها و ...(

69 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران مشارکت بهتری دارند. 

2
مشارکت در فوق برنامه مدرسه) کالس های 

خطاطی، سرود، نمایش و ...(

62 درصد در مورد ورزشکاران و غیر ورزشکاران پاسخ خیلی 

زیاد و زیاد  داده اند که نشان می دهد مشارکت ورزشکاران و غیر 

ورزشکاران در این امر برابر است.

1. Spear man
2. Bron
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3
شرکت در فعالیت های ورزشی و

 بازی های گروهی

90 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد مشارکت ورزشکاران بهتر می باشد.

قبول پذیرش و مسئولیت در مدرسه4
89 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران شرایط بهتری دارند.

5
معاشرت با همکالسان و 

دانش آموزان دیگر

76 درصد در مورد ورزشکاران و غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد 

و زیاد داده اند که نشان می دهد معاشرت با همکالسان در بین 

ورزشکاران و غیر ورزشکاران برابر است.

عضویت در گروه ها و فعالیت های گروهی6

73 درصد در مورد ورزشکاران و غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و 

زیاد داده اند که نشان می دهد عضویت در گروه ها در بین دو گروه 

برابر است.

7
معاشرت با معلمان مانند سؤال کردن از 

معلمان در ساعات تفریح

77 درصد در مورد غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند 

که نشان می دهد غیر ورزشکاران شرایط بهتری دادند.

8
همکاری با دانش آموزان و همکالسی ها و 

اولیای مدرسه در انجام کارها

75 درصد در مورد غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند 

که نشان می دهد غیر ورزشکاران شرایط مناسب تری دارند.

رضایت معلمان از رفتارهای او9
80 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد معلمان از رفتار ورزشکاران رضایت بیشتری دادند.

دوست یابی و داشتن دوست و همبازی10
84 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران شرایط بهتری دارند.

عالقه مندی به درس11
82 درصد مدیران در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد 

داده اند که نشان می دهد ورزشکاران شرایط مناسب تری دادند.

12

داشتن روابط دوستانه و صمیمانه با 

همکالسان و سایر دانش آموزان و معلمان 

مدرسه

79 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد روابط دوستانه ورزشکاران خیلی بیشتر می باشد.

میزان عالقه به درس و تحصیل13

76 درصد در مورد ورزشکاران و غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد 

و زیاد داده اند که نشان می دهد عالقه به درس و تحصیل بین دو 

گروه برابر است.

14
رعایت آداب و معاشرت در صحبت کردن و 

ارتباط با دیگران

80 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران شرایط بهتری دارند.

15
میزان موفقیت ایشان در مدرسه و در انجام 

وظایف محوله

73 درصد در مورد غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند 

که نشان می دهد غیر ورزشکاران شرایط بهتری دارند. 
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جدول3: بررسی توصیفی یافته های پژوهش از دیدگاه دبیران

نتیجه تحقیقسؤاالت تحقیقردیف

1
شرکت در فعالیت های گروهی) اردوها، مراسم، 

جشن ها و ...(

67 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران مشارکت بهتری دارند. 

2
مشارکت در فوق برنامه مدرسه) کالس های 

خطاطی، سرود، نمایش و ...(

49 درصد در مورد غیر رزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد  داده اند 

که نشان دهنده مشارکت بهتر غیر ورزشکاران می باشد.

3
شرکت در فعالیت های ورزشی و

 بازی های گروهی

95 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد مشارکت ورزشکاران بهتر می باشد.

4
قبول پذیرش و مسئولیت در کالس مثل مبصر 

شدن

74 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد قبول پذیرش مسئولیت در بین ورزشکاران بیشتر 

می باشد.

معاشرت با همکالسان و دانش آموزان دیگر5
79 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران شرایط مطلوب تری دارند.

6
عضویت در گروه های مذهبی، درس، ورزش 

و ...

59 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد مشارکت بهتر ورزشکاران می باشد.

موفقیت در کارها و فعالیت های گروهی و جمعی7
71 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده موفقیت بیشتر ورزشکاران می باشد.

معاشرت و ارتباط با معلمان8
62درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده شرایط بهتر ورزشکاران می باشد.

9
همکاری با دانش آموزان و همکالسی با انجام 

کارها

81 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران شرایط مناسب تری دارند.

رضایت معلمان از رفتارهای او10
75 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده رضایت بیشتر معلمان از ورزشکاران می باشد.

دوست یابی و داشتن دوست و همبازی11
89 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران شرایط مطلوب تری دارند.

انجام به موقع و کامل تکالیف درسی12
66 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده شرایط بهتر ورزشکاران می باشد.
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حضور مرتب در کالس و غیبت نکردن13

72 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران حضور بهتر و مرتب تری در کالس 

درس داشتند.

عالقه مندی به درس14
69درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده عالقه مندی بیشتر ورزشکاران می باشد.

15
شرکت در بحث های کالسی و فعالیت های 

درسی

62 درصد در مورد غیر ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند 

که نشان دهنده مشارکت بیشتر ورزشکاران می باشد. 

ادامه جدول3: بررسی توصیفی یافته های پژوهش از دیدگاه دبیران
نتیجه تحقیقسؤاالت تحقیقردیف

داشتن روابط دوستانه و صمیمانه با همکالسان16
89 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران روابط مناسب تری دارند. 

مشارکت در فعالیت های درسی با همکالسان17
67درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده مشارکت بیشتر ورزشکاران می باشد. 

همکاری با معلم18
70درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران همکاری بهتری با معلمان دارند. 

میزان عالقه به درس و تحصیل19
71 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان دهنده عالقه بیشتر ورزشکاران به درس می باشد. 

20
رعایت آداب و معاشرت در صحبت کردن و 

ارتباط با دیگران

91 درصد در مورد ورزشکاران پاسخ خیلی زیاد و زیاد داده اند که 

نشان می دهد ورزشکاران دارای شرایط مطلوب تری می باشند.
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ج: تجزیه  تحلیل استباطی فرضیه ها 

در این بخش به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم. 

جدول4: خالصه تجزیه و تحلیل استباطی فرضیه ها
نتیجهسطح اطمینانT جدول بحرانیT محاسبه شدهشماره فرضیه

تأیید فرضیه95 درصد3/522/58فرضیه یکم

»      »98 درصد7/312/58فرضیه دوم

رد فرضیه95 درصد0/831/96فرضیه سوم

»  »95 درصد801/96%فرضیه چهارم

فرضیه یکم: از دیدگاه مدیران میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار بیشتر از دانش 
آموزان غیر ورزشکار است. با توّجه به t محاسبه شده و t جدول فرضیه پژوهش تأیید می گردد. 

فرضیه دوم: از دیدگاه دبیران میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار بیشتر از دانش 
آموزان غیر ورزشکار است. با توّجه به t محاسبه شده و t جدول فرضیه پژوهش تأیید می گردد. 

فرضیه سوم: از دیدگاه مدیران میزان سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان ورزشکار دختر 
و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد. با توّجه به t محاسبه شده و t جدول فرضیه پژوهش رد می 

گردد. 
فرضیه چهارم: از دیدگاه دیبران میزان سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان ورزشکار دختر 
و پسر تفاوت معنا داری وجود دارد. با توّجه به t محاسبه شده و t جدول فرضیه پژوهش رد می 

گردد. 
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بحث و نتیجه گیری 

نتایج حاصل از بررسی فرضیه های چهارگانه 
ورزشکار  آموزان  دانش  اجتماعی  سازگاری  میزان  مدیران  دیدگاه  از   ( یکم  فرضیه  مورد  در 
بیشتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است( می توان چنین استباط کرد که با توّجه به این که t به 
دست آمده از t جدول بزرگ تر است، می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه مدیران میزان سازگاری 
اجتماعی دانش آموزان ورزشکار بیشتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است. بنابراین، نتیجه این 
پژوهش با نتایج پژوهش های سایر محققان هم خوانی دارد همانند » کالرک«1در پژوهشی به این 
نتیجه رسید که ورزش باعث کاهش رفتارهای بزه کارانه می شود. این نتیجه گیری وقتی جذابیت 
پیدا می کند که انسان می بیند افرادی که ورزشکار بوده یا در سایر کارهای فوق برنامه ای شرکت 
داشته اند، پایین ترین میزان حوادث بزه کارانه را داشته اند. » کلمن«2طی پژوهشی  پیشنهاد داد 

دخالت های ورزش در تعقیب امور تربیتی سازنده است. 
همچنین » فروبل«3 معتقد است بازی عالوه بر تکامل نیروهای جسمی و عقلی کودک باعث می 
شود تا او در مورد پرورش ویژگی های اخالقی خود نیز به موفقیت نایل شود. همچنین بازی عاملی 
است برای ایجاد مراوده و دوستی میان کودکان، زیرا وجود هدف واحد در بازی و لزوم مشارکت و 

هم یاری برای رسیدن به هدف باعث اتحاد هم بازی ها می گردد. 
محبوبه رستگاران پژوهشی در ارتباط با » چگونگی روابط والدین بر سازگاری اجتماعی« به این 
نتیجه رسید دانش آموزانی که در مدرسه از سازگاری مطلوبی برخوردارند، دارای والدینی با روابط 
مبتنی بر تفاهم می باشند. در حالی که دانش آموزان ناسازگار دارای والدینی هستند که از روابط 

صحیح و براساس تفاهم بهره مند نیستند. 
از دیدگاه دبیران میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار  2-  در مورد فرضیه دوم ) 
به   t که  این  به  توّجه  با  که  کرد  استنباط  چنین  توان  می  ورزشکار(  غیر  آموزان  دانش  از  بیشتر 
دست آمده از t جدول بزرگ تر است. می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دبیران، میزان سازگاری 
با  پژوهش  این  نتیجه  بنابراین،  است.  ورزشکار  غیر  از  بیشتر  ورزشکار  آموزان  دانش  اجتماعی 
نتایج پژوهش های سایر محققان هم خوانی دارد. همانند   » لندز«4که طی پژوهشی به این نتیجه 
از  بیشتر  اند،  کرده  ای شرکت  برنامه  فوق  کارهای  در سایر  نه  و  ورزش  در  نه  که  افرادی  رسید 

1. 1- Clark
2. Colman
3. Frobel
4. 1- Lendz
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سایر گروه ها رفتار بزه کارانه داشته اند و افرادی که ورزشکار بوده و یا در سایر کارهای فوق برنامه 
ای شرکت داشته اند، پایین ترین میزان حوادث بزه کارانه را داشته اند. همچنین » اسپراتیز«1و » 
اسیندر2«پژوهشی به منظور تجسم تصویر آثار ورزش در اجتماعی شدن فرد انجام داده اند که از 
این دیدگاه ورزش عاملی برای جذب شدن در جامعه تلقی می شود. از طرف دیگر، ورزش امکان 
فرو نشستن تنش هایی را که فرد در دسترس های حاصله از زندگی مدرن احساس می کند، فراهم 

می نماید. از این دیدگاه، ورزش به عنوان عامل تعادل شخصیت در نظر گرفته شده است. 
» آدلر«3می گوید بازی بیش از هر چیز تمرین اشتراکی است و این تمرین ها باعث می شود تا 

کودک ضمن برآوردن احساسات اجتماعی خود آن ها را ارضاء نماید. 
محمد جعفری در پژوهشی با عنوان بررسی تأیید جهش تحصیلی در سازگاری اجتماعی دانش 
آموزان به این نتیجه رسید که دو گروه جهش و عادی از لحاظ شرکت در فعالیت های گروهی، 
ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری و دوست یابی با یکدیگر تفاوت دارند. به عبارت دیگر، دانش 
آموزان عادی از لحاظ شرکت در فعالیت ها، ارتباط و همکاری با دیگران، مسئولیت و دوست یابی 
در وضعیت بهتر هستند. ولی دو گروه جهش و عادی از لحاظ عالقه به درس، تحصیل و رضایت 

از محیط مدرسه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند. 
3- در مورد فرضیه سوم و چهارم ) از دیدگاه مدیران و دبیران میزان سازگاری اجتماعی در بین 
دانش آموزان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد(، می توان چنین استنباط کرد که 
با توّجه به این که t به دست آمده از t جدول کوچک تر است، پس نتیجه می گیریم از دیدگاه 
مدیران و دبیران میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار پسر و دختر تفاوت معناداری 
وجود ندارد. بنابراین، تأثیر فعالیت های ورزشی در دختر و پسر تفاوتی ندارد و یکسان می باشد.  
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