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  :چکیده

ثیر و اهمیت أت .آموزان واقعیتی از زندگی مدرسه امروز است نامطلوب از قبیل خشونت، پرخاشگري و آزارگري دانشرفتارهاي  :مقدمه و هدف

گیري ابعاد فردي و اجتماعی و اخالقی خصوصاً در کودکان و  آموزان، سالمتی و شادابی، شکل تربیت بدنی و ورزش در رشد و شکوفایی دانش

کنند ورزش  که فکر می دلیل اینه ب ،شوند امروزه در کشور ما بسیاري از مردم مانع ورزش کردن فرزندانشان می. بدیهی و روشن است ،نوجوانان

آموزان پسر ورزشکار  هدف تحقیق مقایسه وضعیت تحصیلی، رفتار اجتماعی دانش . اثر نامطلوبی دارد ،ها بر وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی آن

  . یران استورزشکار از دیدگاه دب و غیر

 16اي و همبستگی انجام گرفته جامعۀ آماري شامل کلیه دبیران مرد در  از نوع توصیفی است و به صورت مقایسه حاضر تحقیق :روش شناسی

بیات عربی تحصیلی تربیت بدنی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، اد ۀرشت 5ماري از ۀ آنمون. باشد می نفر 107ها  رشتۀ تحصیلی بودند و تعداد کل آن

نفر از دبیران  25آماري تحقیق  ۀدر کل نمون. نفر دبیر به طور تصادفی انتخاب شدند 5کر از از هر رشته فوق الذّ. و معارف اسالمی انتخاب شدند

. اجتماعی تنظیم گردیدهاي وضعیت تحصیلی و رفتار  ا در مؤلّفهنامه مجزّ ساخته بود، دو پرسش نامۀ محقّق گیري تحقیق پرسش اندازه ابزار. بودند

آموز  دانش 5آموزان هر دبیرستان به دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تقسیم شدند و هر دبیر در مورد وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی  دانش

 125موز ورزشکار و آ دانش 125در مجموع وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی . نامه پاسخ دادند آموز غیر ورزشکار به پرسش دانش 5ورزشکار و 

تجزیه . استفاده شد tهاي آماري  ها عالوه بر آمار توصیفی از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده. ورزشکار مورد مقایسه قرار گرفت آموز غیر دانش

  . انجام گرفت Excelو  Spssهاي  ها با برنامه و تحلیل داده

  . ورزشکار مشاهده شد آموزان ورزشکار و غیر معناداري در وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش هاي تحقیق تفاوت یافته  با توجه به :هایافته  

توان  می ،وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی در گروه ورزشکاران باالتر است هاي  هچون میانگین نمر ،براساس نتایج تحقیق  :نتیجه گیري  

  . ت تحصیلی و رفتار اجتماعی بهتري دارندآموزان ورزشکار از وضعی نتیجه گرفت که دانش

  

  .آموز غیر ورزشکار آموز ورزشکار، دانش وضعیت تحصیلی، رفتار اجتماعی، دانش: هاي کلیدي واژه
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  : مقدمه

ی یاي دارد و نقش آن در شکوفا اي است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه مقوله ،تربیت بدنی و ورزش

هاي اخالقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی،  متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیتاستعدادهاي مختلف افراد و 

بخش تکمیلی تعلیم و تربیت است که از  ،مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکارناپذیر است تربیت بدنی

کند شکوفایی علمی و آموزشی  هاي جسمانی و بدنی به شکوفایی استعدادها کمک می طریق فعالیت

هاي مساعدي از سالمت جسمی و روحی، رشد، نشاط و تحرك  ر است که در زمینهموزان هنگامی میسآ دانش

هاي آموزشی  انجام این رسالت در مکان مقدس مدرسه با تنظیم برنامه. فرهنگی و تربیتی استوار باشد

  ). 4(آموزان امکان پذیر است  هاي مختلف تربیتی و متناسب با نیازهاي دانش متناسب در حیطه

ابعاد مختلف شخصیتی، شناختی، عاطفی،  ۀتربیت بدنی و ورزش فرصت مناسبی براي رشد و توسع     

هاي تربیت بدنی و ورزشی به توسعه و  باشد کودکان و نوجوانان با شرکت در برنامه می اجتماعی و روانی

مدارس در قالب درس تربیت هاي حرکتی و ورزش در  فعالیت. پردازند هاي نیکو می پرورش عادات و خصلت

تواند  شود و این درس بیشتر از سایر دروس می ریزي می ها برنامه آن ياجرا ةبدنی و ورزش و آموزش نحو

  . گیري، تزکیه نفس و اعتماد به نفس را توسعه دهد آگاهی، دانش، قلمرو تصمیم

 .اند و رسیدن به کمال توصیه نموده هاي مختلفی را براي رشد و تعالی انسان بزرگان تعلیم و تربیت راه     

همچنین . تربیت بدنی و ورزش است است، یید اکثر دانشمندان تعلیم و تربیتأها که مورد ت یکی از این راه

ها، رعایت  براي رسیدن به مراتب واالي انسانی کودکان ما باید اعتماد به نفس، اجتماعی شدن، تحمل سختی

هاي  دوران مدرسه تجربه کنند و یاد بگیرند تا بتوانند یک فرد مؤثّر از جنبه را در... حقوق فردي و اجتماعی و

یادگیري لۀ وسیه مختلف فردي و اجتماعی بوده وحقوق دیگران را محترم بشمارند و این امور صرفاً ب

تمرین و مهارت و قرار گرفتن در وضعیت عملی کسب تجربه کنند  ۀوسیله که ب پذیر نیست مگر این امکان

)1 .(  

فالسفه، علماي تعلیم و تربیت و مربیان  ،ها آگاهی و اعتقاد به وجود ابعاد گوناگون انسان و ارتباط بین آن     

شود تا از بازي و ورزش براي  اي می سازد و این جرقه تر تربیت رهنمون می هاي جامع خاذ روشرا براي اتّ

  . کمک به تربیت عقالنی نیز بهره گرفته شود

بلکه در  ؛تفریح نیست ،بازي براي کودکان« :گوید می »ییآموزش و پرورش ابتدا« در کتاب1مونتنی دو     

ه به این جمله می. »ترین کارهاي ایشان است يحقیقت از جدتوان دریافت که واقعاً ورزش براي  با توج

ورزش قدرت . نیستکودکان صرفاً جنبه تفریح ندارد و تنها تقویت جسم و به عبارت دیگر پرورش تن 

اعتماد  ها، پرورش شخصیت و منش، حس شناسایی خود، رشد فکري، حرکات موزون، ابتکار، تقویت مهارت

به نفس، نیروي رهبري، روحیه اجتماعی داشتن و هزاران مسائل دیگر را در کنار پرورش قواي جسمی 

  . آورد می کودکان فراهم

  

1.Demontaiyne 
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ی در تحقق اهداف آموزان نقش مهم ن با نیازهاي فطري دانشدرس تربیت بدنی به علّت سازگار بود     

دهد و در ابعاد جسمانی و روانی و اجتماعی بر  هاي مختلف تربیتی را پوشش می تربیتی دارد و همچنین حیطه

ات حرکتی جزء ضروري تعلیم و تربیت و شامل تجربی ،همچنین تربیت بدنی. گذارد آموزان تاثیر می دانش

هاي جسمانی و حرکتی فرصتی رابراي رشد و  این فعالیت. شده، انتخاب شده و هدفمند استریزي  برنامه

اکثر علماي تعلیم و تربیت عقیده دارند که . آورد تکامل کودکان مطابق با نیازها و عالیق شان فراهم می

د جسمی و حرکتی هاي شدی هاي جسمانی و فکري خود به فعالیت تقابلی ۀکودکان براي رشد مطلوب و توسع

کند در واقع  ها تضمین می هاي ورزشی مشارکت آنان را در اینگونه فعالیت نیاز دارند، لذا مسابقه و مبارزه

دهد تا افراد بتوانند بدون خطر غریزه و میل به رقابت و مبارزه خود را ارضا کنند و به بیان  ورزش فرصت می

هاي تربیتی و مطلوب از مبارزه و مسابقه خود  پردازند و برداشتهاي خود تحت شرایط و آیین مسابقه ب خواسته

زیرا فرد مایل است خود را در مقابل دیگران و خویشتن بیازماید و در اثر کسب موفّقیت،  ؛به دست آورند

کی به نفس باشد، براي خود و هاي ثانوي را شروع کند و به مراحل عالی و تکامل زندگی برسد، متّ کوشش

ها را به طرف ایده آل و مرزهاي  هاي خود را بشناسد و آن ییحترام قائل شود و از این طریق توانادیگران ا

  ). 6(انسانی سوق دهد 

رشد اخالقی،  ۀعنوان ابزاري در توسعه و ب استداراي اثرات مفید بسیاري  ،تربیت بدنی و ورزش     

بدون شک این ابزار . گیرد مورد استفاده قرار می... فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، پرورشی، سیاسی، بهداشتی و

 ،رشد عاطفی، جسمانی، فکري، اخالقی و اجتماعی افراد جامعه ۀتواند در توسع می) تربیت بدنی و ورزش(

ت. ی را ایفا نمایدنقش بسیار مهمالیهاي ورزشی در جهت آمادگی و سالمتی ابزاري بسیار با ارزش است فع .

 ۀبلکه باعث توسع گردد؛ می مستمر و پیگیر نه تنها باعث افزایش آمادگی جسمانی هاي جسمانی فعالیت

هاي تلخ و شیرین  فضایی است که در آن تجربه ،محیط ورزش و تربیت بدنی. شود سالمتی و بهزیستی می

. ایدنم می ات تغییرات مثبت بسیاري را در فرد ایجادآورد این تجربی می کنندگان فراهم بسیار براي شرکت

جوانمردي، . شود احترام به بزرگتر و پیشکسوت از جمله مواردي است که در محیط ورزش آموزش داده می

ها در  این ویژگی. ها موفّقیت در کارهاي گروهی غیر ممکن است فروتنی، از خود گذشتگی که بدون آن

شناسی، کنترل عواطف اعتماد به نفس، خودشناسی، قدر. یابد هاي گروهی پرورش می ورزش و فعالیت

عالوه نقش جبرانی ورزش از دیگر ه ب. شوند می هایی هستند که با ورزش تقویت هیجانات منفی از خصلت

  . باشد هاي ورزشی می تاثیرات بسیار خوب، مفید و با اهمیت شرکت در فعالیت

تربیت از طریق تربیت بدنی رسد اجراي درس تربیت بدنی در مدارس و تحقق اهداف تعلیم و  می به نظر     

آموزان بر اساس نظرات  هاي دانش و ورزش به عوامل و شرایط متعددي بستگی دارد که شناخت ویژگی

ورزش عالوه بر نیرومندي جسم، تقویت روح . توان یک پیش نیاز اساسی در این زمینه تلقی کرد دبیران را می

طور که تن نیرومند و توانا در پیشبرد مقاصد  ها همان  و پرورش ذهن را هم به دنبال دارد و در وجود انسان

رود، روان هشیار و  وسیله و ابزار قدرتمندي به شمار می ،هاي آن روان هشیار و آگاه و تحقق اراده و خواسته
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هاي عاقالنه از لطمات و صدمات دنیاي شلوغ و ناآرام  آگاه نیز بدن را در بهترین شرایط پرورانده و با راهنمایی

  . دارد مصون و محفوظ نگه می

 مستلزم شناخت عوامل تاثیرگذار بر فرآیند رشد و  ،اي دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت در هر جامعه     

از طرفی در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهاي نهفته در درون او را شناخت و . تکامل انسان است

 ةمدرسه است و بهترین دوره براي باور کردن نیز دور ،ق این موضوعبهترین محیط براي تحقّ. باور کرد

  ). 5(نوجوانی و جوانی و از بهترین وسایل براي شکوفایی آن ورزش و بازي است 

امروز و فرداي کشور عزیزمان ورزش را براي همه مقاطع تحصیلی تا پایان تحصیالت  ۀبراي توسع     

معلّم ورزش ارزش . طع تحصیلی ورزش یک واحد درسی اجباري شودي بگیریم و در همه مقادانشگاهی جد

ي با آن ت پیدا کند و جدو ریاضی نه تنها برابري بلکه ارجحی  ورزش با نمره فیزیک و شیمی ةنمر. پیدا کند

 و ریاضی با پایان تحصیالت تقریباً از مسیر زندگی فردي افراد خارج  چون فیزیک و شیمی .برخورد شود

  ). 1385رضایی، مریم ( ولی ورزش و آثار ورزش تا دم مرگ با او همراه است شود؛ می

آموزان با استفاده از نظرات دبیران در تربیت بدنی و ورزش به مسؤوالن و  هاي دانش شناخت ویژگی     

ها  لیتریزي درسی و نیازهاي آنان، فعا کند تا بر اساس اصول علمی و برنامه ریزان در مدارس کمک می برنامه

امروزه در کشور ما بسیاري از مردم مانع ورزش ). 2(آموزان تدارك ببینند  و تمرینات اثربخشی را براي دانش

 ،ها کنند ورزش بر وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی آن که فکر می دلیل اینه ب ،شوند کردن فرزندانشان می

ی و کیفی درس تربیت بدنی قدند براي اجراي کماز طرفی مسؤولین آموزش و پرورش معت. اثر نامطلوبی دارد

. اي دارد کننده نقش تعیین ،آموزان چون در پیشرفت تحصیلی و وضعیت رفتاري دانش ؛باید تالش کرد

هاي  بینانه توجه شود، مالحظه خواهد شد که فعالیت ها با دیدي واقع همچنین اگر به تربیت بدنی آموزشگاه

شود و با توجه به  هاي ورزشی و شرکت در مسابقات بین آموزشگاهی محدود می تیمها در تمرین و تربیت  آن

 است، اش کمک به رشد و تکامل انسان در همۀ ابعاد وجودي ،ها وجودي تربیت در آموزشگاه ۀکه فلسف این

 تواند جایگاهش را در سیستم آموزش و پرورش حفظ کند که همسویی خود را با تربیت بدنی در صورتی می

  . اهداف دیگر تعلیم و تربیت نشان دهد

ورزشکار  آموزان ورزشکار و غیر وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش ۀهدف از انجام تحقیق مقایس     

  . هاي شهرستان رامسر از دیدگاه دبیران بود پسر دبیرستان

  : شناسی روش

همبستگی انجام گرفته و محقّق سعی  اي و تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است و به صورت مقایسه

هاي مختلف تحصیلی تاثیر تربیت بدنی و ورزش را بر وضعیت  نگرش دبیران رشته ۀکرده است با مقایس

  . آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع دبیرستان بررسی نماید تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش

  : جامعۀ آماري پژوهش

ند نفر 107ها  هاي شهرستان رامسر بود و تعداد کل آن دبیران مرد دبیرستان ۀیکلّشامل  ،جامعۀ آماري تحقیق

  . کردند تدریس می1386ـ 87رشتۀ تحصیلی در سال 16 در و



   71... آموزان ورزشکار وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش ۀمقایس

  :آماري پژوهش ۀنمون

  دبیران

کردند، پنج رشتۀ تحصیلی تربیت بدنی، زبان  از بین دبیرانی که در شانزده رشتۀ تحصیلی تدریس می

ات عربی و معارف اسالمی انتخاب گردیدانگلیسی، ادبیعلّت این انتخاب این بود که این . ات فارسی، ادبی

 ،کرفوق الذّ ۀسپس از هر رشت .شود هاي تحصیلی دبیرستانی تدریس می رشته ۀیدروس به طور مشترك در کلّ

5 نفر از  25این تحقیق نمونۀ آماري  نفر دبیر به طور تصادفی به عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند که جمع

دبیرستان به طور تصادفی  5هاي شهرستان رامسر  الزم به توضیح است که از بین دبیرستان. دبیران بودند

تربیت بدنی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، (انتخاب شدند و از هردبیرستان یک نفر دبیر از هر رشتۀ تحصیلی 

هاي انتخاب شده در  رشته و نمونه 5جامعۀ آماري دبیران این . انتخاب شدند) ادبیات عربی و معارف اسالمی

  . قید شده است) 1(جدول 

  

  جامعه و نمونۀ آماري منتخب. 1جدول

 نمونۀ آماري جامعۀ آماري رشتۀ تحصیلی ردیف

 5 نفر 17 تربیت بدنی 1

 5 نفر 13 ادبیات فارسی 2

 5 نفر 9 ادبیات عربی 3

 5 نفر 8 زبان انگلیسی 4

 5 نفر 9 معارف اسالمی 5

 25 56 مجموع 

  

 25از هر دبیرستان (آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار  هاي موجود دانش آموزان دبیرستان از بین دانش نهایتاً     

بر اساس نمرات درس تربیت بدنی و نظر دبیر ورزش ) ورزشکار آموز غیر دانش 25آموز ورزشکار و  دانش

آموز  دانش 5آموز ورزشکار و  دانش 5این ترتیب هر دبیر در مورد وضعیت تحصیلی مربوطه انتخاب شدند به 

نامه  ورزشکار پرسش آموز غیر دانش 5آموز ورزشکار و  دانش 5ورزشکار وهمچنین در مورد رفتار اجتماعی  غیر

یت تحصیلی آموز ورزشکار با وضع دانش 125و در مجموع وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی . را تکمیل نمود

  . ورزشکار با استفاده از نظرات دبیران مورد مقایسه قرار گرفت آموز غیر دانش 125و رفتار اجتماعی 
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  آموزان جامعه و نمونۀ آماري دانش. 2جدول

 آموزان منتخب در دو گروه تعداد دانش
 آموزان تعداد کل دانش

مدارس  اسامی

طهمتوس 
 ردیف

 ورزشکار غیر ورزشکار

 1 هنرستان الهیان 178 25 25

 2 دبیرستان فرید 332 25 25

دبیرستان امام خمینی  333 25 25

 ) ره(

3 

 4 دبیرستان شاه نظري 185 25 25

هنرستان شهید کوزه  157 25 25

 گر

5 

  مجموع 1185 125 125

  

  :آوري اطّالعات هاي جمع گیري و روش اندازه  ابزار

هاي وضعیت تحصیلی و رفتار  نامه در مؤلّفه ساخته بود دو پرسش نامۀ محقّق پرسشگیري تحقیق  اندازه ابزار

آموز ورزشکار و ردیف دیگر  ک ردیف دانشه ینامه در دو ردیف ک اجتماعی تنظیم گردید و هر پرسش

ن که ها بین دبیران و براي ای نامه قبل از توزیع پرسش. ورزشکار را مورد نظرسنجی قرار داد آموز غیر دانش

ورزشکار را  آموزان ورزشکار و غیر دانش ،نامه دهنده به پرسش محقّق اطمینان حاصل کند که دبیر پاسخ

ل، دوم و سوم هر دبیرستان از آموزش مدرسه، این لیست هاي او آموزان کالس با اخذ لیست دانش ،شناسد می

هاي درس تربیت بدنی این  به لیست نمره معلّم تربیت بدنی با توجه. داددر اختیار معلّم تربیت بدنی قرار 

هاي اسامی  لیست از این رو،. آموزان ورزشکار را انتخاب نمود ها داشت، دانش آموزان و شناختی که از آن دانش

ها به  آموزان به دو لیست ورزشکار و غیر ورزشکار تبدیل شد؛ سپس محقّق با همراه داشتن این لیست دانش

آموزان هر لیست را که آشنایی کافی دارد  نفر از دانش 5ایشان درخواست نمود تا  هر دبیر مراجعه کرد و از

آموز  نامه به عنوان دانش شده از طرف آنان در باالي پرسش فیپس از انتخاب دبیران اسامی معرّ. انتخاب نماید

آموزانی که  دانش نامه به همان دبیر تقدیم شد تا در مورد ورزشکار ثبت گردید و سپس پرسش ورزشکار و غیر

آموز  دانش 5ها را در مورد  نامه به این ترتیب هر دبیر پرسش. خودشان انتخاب کرده بودند، تکمیل نمایند

 125در مجموع وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی . ورزشکار تکمیل نمود آموز غیر دانش 5ورزشکار و 

سرانجام محقّق با حضور در مدارس مربوطه . آموز مورد مقایسه قرار گرفت دانش 125آموز ورزشکار و  دانش

ها عالوه بر  به منظور تجزیه و تحلیل داده. آوري نمود هاي تکمیل شده به وسیلۀ دبیران را جمع نامه پرسش

  . استفاده شد tآمار توصیفی از آزمونهاي آماري 



   73... آموزان ورزشکار وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش ۀمقایس

تفاوت معناداري در وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی  ،هاي تحقیق یافته با توجه به: هاي تحقیق افتهی

  . ورزشکار مشاهده شد آموزان ورزشکار و غیر دانش

  

  ورزشکار آموزان ورزشکار و غیر مقایسه وضعیت تحصیلی در مورد دانش. 3جدول

 وضعیت تحصیلی

 آموز دانش
 تعداد کل

  ضعیف

 )28ـ 47( 

  متوسط 

 )48ـ 67(

  خوب 

 )68ـ 87(

 فراوانی 70 33 22 125

 ورزشکار
0/50 6/28 9/42 9/72 

درصد 

 فراوانی

 فراوانی 26 44 55 125

 غیر ورزشکار
0/50 4/71 1/57 1/27 

درصد 

 فراوانی

 فراوانی 96 77 77 250

 تعداد کل
0/100 0/100 0/100 0/100 

درصد 

 فراوانی

  

  
  آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار نمودارمقایسه وضعیت تحصیلی در مورد دانش

  

در ) درصد 73حدود(آموزان ورزشکار   ت دانشدهد، اکثری همانگونه که جدول و نمودار فوق نشان می     

در وضعیت ) درصد 72حدود (آموزان غیر ورزشکار  ت دانشکه اکثری وضعیت تحصیلی خوب قرار دارند در حالی

  . تحصیلی ضعیف قرار دارند
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  آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار رفتار اجتماعی در مورد دانش ۀجدول مقایس

 رفتار اجتماعی

 آموز دانش
 تعداد کل

  ضعیف

 )16ـ 26( 

  متوسط

 )27ـ 37( 

  خوب

 )38ـ  48( 

 فراوانی 101 17 7 125

 ورزشکار
0/50 9/17 0/27 2/69 

درصد 

 فراوانی

 فراوانی 45 46 34 125
غیر 

 8/30 0/73 9/82 0/50 ورزشکار
درصد 

 فراوانی

 فراوانی 146 63 41 250

 تعداد کل
0/100 0/100 0/100 0/100 

درصد 

 فراوانی

  

  
  ورزشکار آموزان ورزشکار و غیر رفتار اجتماعی در مورد دانش ۀمقایس نمودار

  

داراي ) درصد 69حدود(آموزان ورزشکار   ت دانشدهد، اکثری همان گونه که جدول و نمودار فوق نشان می     

داراي رفتار متوسط ) تاکثری(آموزان غیر ورزشکار  درصد از دانش 73که  رفتار خوب اجتماعی هستند در حالی

  . اجتماعی هستند

  

  

  



   75... آموزان ورزشکار وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش ۀمقایس

آموزان ورزشکار و  عیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانشوض ۀهاي مستقل براي مقایس گروه tآزمون . 5جدول 

  ورزشکار از دیدگاه دبیران  غیر

 

 N آموز دانش دبیر

M S 
obt Sig 

وضعیت 

 تحصیلی

رفتار 

 اجتماعی

وضعیت 

 تحصیلی

رفتار 

 اجتماعی

وضعیت 

تحصیلی
 

رفتار 

اجتماعی
 

وضعیت 

 تحصیلی

رفتار 

 اجتماعی

زبان 

 انگلیسی

  ورزشکار

 ورزشکار غیر

25  

25 

56/58  

96/48 

60/38  

64/33 

36/16  

48/18 

23/7  

12/7 
945/1 445/2 058/0 018/0 

ادبیات 

 فارسی

  ورزشکار

 ورزشکار غیر

25  

25 

72/70  

72/51 

88/41  

56/31 

37/13  

05/15 

10/6  

28/8 
720/4 017/5 000/0 000/0 

معارف 

 اسالمی

  ورزشکار

 ورزشکار غیر

25  

25 

56/58  

96/48 

76/35  

08/35 

64/15  

83/16 

68/8  

96/8 
305/1 273/0 198/0 786/0 

ادبیات 

 عربی

  ورزشکار

 ورزشکار غیر

25  

25 

84/64  

00/53 

48/45  

28/36 

06/18  

70/13 

84/2  

95/8 
611/2 900/4 012/0 000/0 

 تربیت بدنی
  ورزشکار

 ورزشکار غیر

25  

25 

32/75  

68/49 

00/46  

36/27 

96/10  

81/15 

80/3  

04/9 
664/6 504/9 000/0 000/0 

  

در دروس ) sig(داري  خطاي معنی ،دهد در مؤلّفه وضعیت تحصیلی گونه که جدول فوق نشان می همان     

هاي  هاختالف میانگین نمر ؛ از این رو،تر است کوچک 05/0ادبیات فارسی، ادبیات عربی و تربیت بدنی از 

ورزشکار از دیدگاه دبیران ادبیات فارسی، ادبیات  آموزان ورزشکار و غیر دانشوضعیت تحصیلی در دو گروه  

  . دار است معنی ،عربی و تربیت بدنی

در دروس زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ) sig(داري  خطاي معنی ،همچنین در مؤلّفه رفتار اجتماعی     

رفتار اجتماعی در  هاي  هاختالف میانگین نمررو،  ؛ از اینتر است کوچک 05/0ادبیات عربی و تربیت بدنی از 

ورزشکار از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی و  آموزان ورزشکار و غیر دو گروه دانش

  . دار است معنی ،تربیت بدنی

  

  گیري بحث و نتیجه

ورزشکار از  آموزان ورزشکار و غیر دانشهدف از انجام تحقیق مقایسه وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی 

  . دیدگاه دبیران بود

آموزان ورزشکار و  رشتۀ تحصیلی در مورد وضعیت تحصیلی دو گروه از دانش 5دیدگاه دبیران  ۀدر مقایس     

آموزان ورزشکار از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی  وضعیت تحصیلی دانش هاي همیانگین نمر: ورزشکار  غیر

درصد، تربیت  84/64درصد، ادبیات عرب  56/58درصد، معارف اسالمی  72/70درصد، ادبیات فارسی  56/58

آموزان غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران  وضعیت تحصیلی دانش هاي هدرصد بود و میانگین نمر 32/75بدنی 
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 0/53ادبیات عربی  درصد، 96/48درصد، معارف اسالمی  72/51درصد، ادبیات فارسی  96/48زبان انگلیسی 

  . درصد بود 68/49و تربیت بدنی  درصد

توان نتیجه گرفت که  می ،در گروه ورزشکاران باالتر است هاي هبر اساس نتایج تحقیق چون میانگین نمر     

آموزان غیر  آموزان ورزشکار وضعیت تحصیلی بهتري نسبت به دانش دبیران دروس فوق اعتقاد دارند که دانش

  . دارندورزشکار 

اي وجود دارد  ارتباط قابل مالحظه ،نشان داد که بین آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی) 1373(چنگی      

 ،به بیان دیگر ؛کنند کسب می باالتري راهاي  هنمر ،آموزان با آمادگی عمومی باالتر در دروس و دانش

  ). 3(اند  آموزان ورزشکار پیشرفت تحصیلی بهتري داشته دانش

از » موفّقیت تحصیلی و موقعیت اجتماعی آنانـ ورزشکاران «اي تحت عنوان  در مقاله 1975در سال      

سخنی به میان  ،قی که بر روي مردان و زنان از نظر موفّقیت تحصیلی و شخصیت اجتماعی انجام شدهیتحق

هاي ورزشی بین  ا شرکت در فعالیتتنه  با انجام این تحقیق، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نه. آید می

بلکه باعث بهبود وضعیت  ؛هاي تحصیلی دختران و پسران ندارد اي بر رتبه آموزشگاهی، اثر تضعیف کننده

  ). 7(شود  تحصیلی و رشد شخصیت اجتماعی آنان می

ورزشی در  هاي انجام داد به این نتیجه رسید که اجراي برنامه) 1986(هارنی   همچنین تحقیقی که     

  ). 10(شود  درسی آنان می هاي هآموزان تأثیر مثبت دارد و باعث بهبود نمر مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش

میانگین : ورزشکار آموزان ورزشکار و غیر دیدگاه دبیران درمورد رفتار اجتماعی دو گروه از دانش ۀدر مقایس     

درصد، ادبیات فارسی  60/38دیدگاه دبیران زبان انگلیسی  آموزان ورزشکار از رفتار اجتماعی دانش هاي هنمر

درصد بود و  00/46درصد و تربیت بدنی  48/45درصد، ادبیات عربی  76/35درصد، معارف اسالمی  88/41

درصد،  64/33آموزان غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی  میانگین نمرات رفتار اجتماعی دانش

 36/27درصد و تربیت بدنی  28/36درصد، ادبیات عرب  08/35درصد، معارف اسالمی  56/31ادبیات فارسی 

  . درصد بود

آموزان ورزشکار و غیرورزشکار از دیدگاه  رفتار اجتماعی در دو گروه دانش هاي هاختالف میانگین نمر     

رفتار اجتماعی در گروه ورزشکاران  هاي هدار است و با توجه به این که میانگین نمر معنی ،دبیران مختلف

 آموزان غیر آموزان ورزشکار رفتار اجتماعی بهتري نسبت به دانش توان نتیجه گرفت که دانش می ،باالتر است

  . ورزشکار دارند

آموزان  رشد اجتماعی دانش ۀدر تحقیقی تحت عنوان مقایس 1384نژاد، عابدي در سال  امیرتاش، سبحانی     

دریافتند که ورزشکاران اعم از  ،راهنمایی تحصیلی شهرستان اصفهان ةورزشکار دور غیر پسر ورزشکار و

هاي  ورزشکاران برخوردار بودند و فعالیت هاي انفرادي و گروهی از رشد اجتماعی باالتري نسبت به غیر رشته

ها در رشد  ه این فعالیتاند و اشاره کردند ک آموزان دانسته ساز رشد اجتماعی دانش گروهی و ورزشی را زمینه

ط بر خود، سازگاري با افراد گروه، همکاري، هاي اجتماعی از جمله تقویت اعتماد به نفس و تسلّ مهارت

هاي گروهی و از جمله  ی از طریق فعالیتگذشت و ایثار و اعتماد به دیگران مؤثّر است و به طور کلّ



   77... آموزان ورزشکار وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش ۀمقایس

وظیفه دارند که  ،بنابراین معلّمان تربیت بدنی .یابد می هاي گروهی است که رشد اجتماعی افراد توسعه ورزش

  . آموزان بیش از پیش توجه کنند به این جنبه از رشد دانش

     آموزان  تر از دانش آموزان دختر ورزشکار اجتماعی دزاده نوش آبادي در تحقیق خود نشان داد که دانشسی

  . دختر غیر ورزشکار بودند

ت تحصیلی و رفتار اجتماعی هاي ورزشی بین آموزشگاهی بر موقعی ر فعالیتبراي کشف اث 1بِچر     

دهد و بدین منظور  تحقیقی انجام می ،کردند اي که در سال سوم دبیرستان تحصیل می ساله 18آموزان  دانش

نفر  51هاي فوتبال، بسکتبال، کشتی و دو و میدانی فعالیت داشتند با  آموزانی را که در رشته نفر از دانش 51

شود که شرکت در  دهد و متوجه می آموز غیر ورزشکار به عنوان گروه کنترل، مورد مقایسه قرار می دانش

  ). 8(آموزان ندارد  ري روي موفّقیت تحصیلی دانشهاي ورزشی هیچ اث فعالیت

کننده در  آموزان مشارکت رشد اجتماعی دانش ۀدر مطالعاتی در خصوص مقایس) 1980( 2سینگر و سینگر     

هاي ورزشی گروهی  کننده به این نتیجه رسیدند که فعالیت هاي ورزشی مدرسه با گروه غیر مشارکت فعالیت

هاي حل مسأله، بهبود روابط بین  پذیري، رشد مهارت تهاي اجتماعی از جمله مسؤولی باعث افزایش مهارت

کند که ورزش و فعالیت  همچنین بیان می. شود آموزان می گیري و رشد اجتماعی در دانش فردي، تصمیم

گروهی هاي  عالوه بر این همدلی، همکاري و توانش در ورزش. دارد ر وامیآموز را به تفکّ جسمانی دانش

  . کند هاي ارتباطی وي پیشرفت می تقویت شده و مهارت

پارامتر  7ورزشکار را در  آموزان دبیرستانی پسر ورزشکار و غیر دو گروه از دانش 1985در سال  3بست     

هاي اجتماعی، مذهب، اعتماد به نفس، رشد جسمانی، درستکاري و استقالل مورد  موفّقیت تحصیلی، مهارت

پارامترها در  ۀرسد که به استثناي مذهب و رشد جسمانی بقی دهد و به این نتیجه می می مقایسه قرار

به طوري که این اختالف قابل اغماض است  ،ورزشکاران و غیر ورزشکاران اختالف چندانی با یکدیگر ندارند

)9 .( 

ها و نیازهاي  توانایی براساس نتایج تحقیق خود بیان کرد که با در نظر گرفتن) 2002(همچنین ناول      

با مقایسه نتایج تحقیقات . ها از طریق تربیت بدنی تالش کرد کودکان و نوجوانان باید براي اجتماعی شدن آن

هایی  مؤلّفه ۀثیر مثبت داشت و در توسعأآموزان ت توانیم بگوییم که ورزش بر رفتار اجتماعی دانش قبلی می

  است مؤثّر... پذیري و تولیؤنظیر اعتماد به نفس، کمک به سایرین، همدلی، مس

  

  :کاربردي ياهپیشنهاد

هاي تربیت بدنی تنها به منظور دستیابی به آمادگی  شود که در سطوح مختلف تحصیلی برنامه پیشنهاد می) 1

هاي  بی را براي فعالیت و رشد مؤلّفهبلکه بستر مناس ؛ریزي نشود هاي ورزشی طرح جسمانی و مهارت

  . رفتار اجتماعی فراهم آورد

  

1. BECHER 

2. Singer & Singer 
3. BEST 
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هاي ورزشی  با توجه به این که نتیجه تحقیق بهبود وضعیت تحصیلی، رفتار اجتماعی را در طول برنامه) 2

تشویق  بلکه با ؛آموزان باشند هاي ورزشی دانش تنها نباید مانع فعالیت اولیا و مربیان، نه  ،کند تأکید می

هاي رفتاري و مانع از بروز اختالالت  هاي ورزش منظّم موجبات بهبود مؤلّفه آنان به شرکت در فعالیت

 . رفتاري در آنان شوند

هاي ورزشی  هاي آموزش مربیان تربیت بدنی عالوه بر آموزش معلومات و مهارت کالس در شود توصیه می) 3

 . آموزان در نظر گرفته شود تماعی دانشراهکارهایی نیز در زمینه بهبود رفتار اج

 ،هاي ورزشی مدارس رغبت بیشتري نشان دهند آموزان جهت شرکت در فعالیت که دانش براي این) 4

هاي ورزشی به صورت سمعی و بصري در  شود که اطّالعات مربوط به اثرات مفید فعالیت پیشنهاد می

هاي  ثیرات رغبت بیشتري براي شرکت در فعالیتأاین گونه تها قرار گیرد تا با شناخت کافی از  اختیار آن

 . ها ایجاد شود ورزشی در آن

ي  اندرکاران زمینه آموزش و پرورش با توجیه برخی از دست ةشود که مسؤولین تربیت بدنی ادار پیشنهاد می) 5

جه کنند تا با استناد به گونه تحقیقات را فراهم سازند و به نتایج تحقیقات انجام شده تو انجام بیشتر این

 . ریزي مناسبی را براي به کارگیري درست ورزش در مقاطع تحصیلی ارائه دهند ها برنامه آن
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