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اين تحقيق با هدف مقايس��ة ادراك دانش آموزان دختر و پس��ر ايرانی از تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای با يكديگر چكيده:
انجام ش��د. بدين منظور، با اس��تفاده از روش نمونه گيری چند مرحله ای، 1275دانش آموز )625 دختر، 650 پس��ر( 
به عنوان آزمودنی انتخاب ش��دند. روش تحقيق عّلی– مقايس��ه ای و ابزار اندازه گيری متغيرها پرسش��نامه بود كه با 
بهره گيری از پرسشنامة بيلی و ديسمور )2004( تنظيم و پس از روايی و پايايی سنجی )آلفای كرونباخ برابر 0/77( 
 α>0/05 استفاده شد. به منظور بررسی تفاوت بين ادراك آزمودنی های دختر و پسر، از آزمون كای اسكور در سطح
اس��تفاده شد. يافته های تحقيق آشكار س��اختند دختران و پسران ايرانی از تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای و ادراك 
شايس��تگی های خود درك يكس��انی دارند. درك دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اهميت دروس قرآن، علوم، و 
رياضی در مقايسه با تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای مشابه است، اما در مقايسة تربيت بدنی و درس فارسی تفاوت 
مش��اهده ش��د. اكثر دانش آموزان دختر و پسر ايرانی در اين باره كه »تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای به آن ها كمك 

می كند تا بدنی آماده و سالم داشته باشند« هم نوا بودند. 

واژگان كليدي: ادراک، ادارک شايستگی، تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای، جنسيت، درک پيامد، موضوعات درسی
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مقدمه
ادراك انسان از جهان بيرون و حاالت نفسانی اش، 
از ديرباز مورد مطالعه و بحث فالسفه بوده و با اولين 
طرز تفكر فلس��فی دربارة ارزش معلومات و شناخت 
انس��ان آغاز شده است )2(. محرك احساس شده ای 
را )تصوي��ری، روي��دادی، آوايی، و...( ك��ه معنا و 
مفهومی )زيبا، دوست داش��تنی، ماللت آور، گنگ، 

نامفه��وم، و...( را به خود می گيرد ادراك1 گويند. از 
نظر روان شناسی، احس��اس هنگامی پديد می آيد كه 
دس��تگاه حسی محرك معينی را دريافت كند؛ يعنی، 
محرك در ميدان عمل عضو حس��ی ق��رار گيرد. اما 
اگر به ش��یء احساس شده معنا و مفهومی داده شود، 
گويند ادراك )يا ادراك حسی( حاصل شده است. 

1. perception
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مقايسة ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای

بايد توجه داش��ت با وجود آنكه دس��تگاه های حسی 
همة افراد س��الم تقريباً سازوكاری واحد دارند و همة 
محرك ها را يكس��ان دريافت می كنند، ادراك آنان 

اغلب متفاوت است )3(.
مدرس��ه و برنامه هايی كه در آن به دانش آموزان 
آموزش می دهند، در واقع يكی از محيط های مملو از 
محرك های متنوع و متعددی است كه دانش آموزان 
احس��اس می كنند و معنا و مفهومی به خود می گيرند، 
ي��ا به عبارتی ادراك می ش��وند. يك��ی از برنامه های 
م��دارس،  برنام��ة درس��ی  در  پرطرف��دار  و  ثاب��ت 
تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای است. تربيت بدنی و 
ورزش مدرسه ای به فعاليت های جسمانی سازماندهی 
و نظارت ش��ده ای اطالق می ش��ود كه دانش آموزان 
در مدرس��ه و در خالل دوران تحصيل اجرا می كنند 
)14(. رشد جسمانی، رش��د عاطفی، رشد اجتماعی، 
رش��د ش��ناختی، و بهبود ش��يوة زندگ��ی حوزه های 
پنج گانة رشدند كه پيامدها و نتايج اجرای برنامه های 
حركتی و جس��مانی تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای 

تلقی می شوند.
در ح��وزة رش��د جس��مانی بح��ث مهارت های 
حركتی و آمادگی جسمانی و تندرستی مطرح است. 
در حوزة ش��ناختی كاركردهای عقالنی و تحصيلی، 
در حوزة اجتماعی رشد اجتماعی و رفتارهای فردی، 
در حوزة عاطفی رش��د عزت نفس و نگرش های قبل 
از مدرسه ، و در حوزة بهبود شيوة زندگی فعاليت های 
جسمانی مادام العمر و سالمت جنسی مطرح اند )14(. 
در توس��عه و تقوي��ت ابع��اد مختل��ف رش��دی 
دانش آموزان عوامل تأثيرگذار بس��ياری وجود دارند 
ك��ه يكی از آن ها تفاوت های فردی در ابعاد مختلف 
اس��ت. در اواخر دورة دبس��تان، رواب��ط اجتماعی با 

ديگ��ران محدود می ش��ود، ولی برخ��الف دختران، 
پس��ران ب��ه ش��ركت در گروه های بزرگ ت��ر عالقه 
نش��ان می دهند. مقبوليت گروهی، ميل به پيروزی، و 
پرخاشگری در پسران بيش��تر ديده می شود. دختران 
كمتر از پسران دربارة ويژگی های مهارتی، حركتی، 
ي��ا بدنی خود صحبت می كنند. در پس��ران، تمايل به 
بازی های ورزش��ی، حضور در گروه های بزرگ تر، 
سخت كوشی جسمانی، و دادوس��تد اجتماعی بيشتر 
از دختران اس��ت. دخت��ران عالوه بر عام��ل رقابت، 
بازی های ساده را بيش��تر ترجيح می دهند وآرام تر از 

پسران در بازی حضور می يابند. 
دانش آم��وزان س��نين راهنمايی و متوس��طه نيز 
مش��خصه های متفاوت��ی دارن��د. بازی های ورزش��ی 
و ورزش در اي��ن دوره از هوي��ت و جنس��يت تأثير 
ب��ه دنب��ال فعاليت های  می پذيرن��د. پس��ران معموالً 
رقابتی و ش��ديدند، ول��ی دختران گرايش بيش��تری 
ب��ه فعاليت های دس��تی و هنری دارند. پس��ران، بيش 
از دخت��ران، به ورزش های بيرون از خانه و مدرس��ه 
و ش��ركت در گروه ه��ای اجتماع��ی بزرگ تر روی 
می آورند. تمايل پس��ران به رقابت بيشتر است و زمان 
زي��ادی را ب��ه ب��ازی و ورزش اختص��اص می دهند. 
محدوديت ه��ای اجتماعی و فرهنگ��ی دختران برای 
مش��اركت ورزش��ی، احتم��االً يك��ی از عوامل مهم 
اثرگذار در كاهش عملكرد جسمانی و حركتی آنان 
است و بر وضعيت جس��مانی و تناسب بدنی دختران 

نيز تأثير منفی می گذارد )7(. 
بررس��ی ها نش��ان می دهند اكثر دانش آموزان از 
ش��ركت در فعاليت ه��ای تربيت بدنی ل��ذت می برند 
و اذع��ان می دارن��د با حض��ور در اي��ن فعاليت ها به 
پيامدهای مثبت دست يافته اند )18(. همچنين، بين سن 
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دكترجواد آزمون، دكترسيدامير احمد مظفری، دكترسيده فريده هادوی

با كاهش ديدگاه ها و نگرش های مثبت به تربيت بدنی 
ارتباط وج��ود دارد )17(. در موقعيت های يادگيری 
مش��ابه، پسران و دختران اغلب از آنچه تربيت بدنی و 
حواش��ی آن می گذرد درك متفاوتی دارند )25( و 
به دليل تفاوت های جنس��يتی و س��نی، با افزايش سن 
هم در پس��ران و ه��م در دختران، احساس��ات مثبت 
به تربيت بدنی كمتر می ش��ود، اما اين كاهش درك 
مثبت در دختران بيش��تر است )30(. به عبارت ديگر، 
نگرش ها به تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای و ادراك 
از تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای تحت تأثير عوامل 
متعددی مثل س��ن، جنسيت، و محتوای برنامة درسی 

قرار می گيرند )19(. 
در گزارش��ی آم��ده ك��ه بس��ياری از دخت��ران 
در مقايس��ه با پس��ران تمايل كمتری به ش��ركت در 
فعاليت های تربيت بدنی داشته اند، كه اين تمايل كمتر 
ناشی از كسب لذت كمتر از فعاليت است. همچنين، 
شكيبايی دختران در هنگام از دست دادن دروس شان 
)تعطيل ش��دن كالس درس( نس��بت به پسران كمتر 
است )26(. تجربة تربيت بدنی برای دختران و پسران 
به ط��ور معناداری متفاوت اس��ت )21(، در حالی كه 
ارتقای ديدگاه و نگ��رش مثبت به تربيت بدنی عنصر 
مهمی در پی ريزی فعاليت های جس��مانی مادام العمر 

است )27(.
آموزش��ی-  مرك��ز  بررس��ی های  و  مطالع��ات 
پژوهش��ی بني��س )2000( در ژاپ��ن، عموم��اً مبي��ن 
ب��ه تربيت بدنی  نگرش ه��ای مثب��ت دانش آم��وزان 
اس��ت. برای مثال، قريب به 70 درصد دانش آموزان 
مدارس ابتدايی اذعان داش��ته اند از درس تربيت بدنی 
ل��ذت می برند. دانش آم��وزان خاطر نش��ان كرده اند 
پيامد اي��ن درك مثبت به تربيت بدنی، اش��تياق آنان 

به فعاليت های جس��مانی بوده اس��ت. ع��الوه بر اين، 
73/4 درصد دانش آموزان سال سوم دبيرستان )75/8 
درصد پس��ران، 70/6 درصد دختران( معتقد بودند با 
شركت در فعاليت های جسمانی درس تربيت بدنی، به 

تندرستی دست يافته اند )16(. 
در كش��وری ديگر در آسيا، در خصوص اجرای 
درس تربيت بدن��ی و ارزش��يابی درس تربيت بدن��ی 
در مدارس پس��رانه و دخترانه تف��اوت معناداری بين 
دختران و پس��ران مش��اهده ش��د، ولی در خصوص 
نظارت و كنترل بر اجرای درس و امكانات ورزش��ی 

آنان تفاوت معناداری وجود داشت )6(.
كارول و لوميدياس )2001( دريافتند در مقايسه 
با كودكان كم سن وسال تر، دانش آموزان دبيرستانی 
دامنة پايين تری از ادارك اهميت تربيت بدنی را نسبت 
به س��اير دروس ابراز داش��تند. اين محققان همچنين 
دريافتند ش��واهدی وجود دارند كه نش��ان می دهند 
لذت دختران از ش��ركت در فعاليت های تربيت بدنی 

كمتر از پسران است )20(. 
نزاك��ت الحس��ينی )1382( در تحقيق��ی علّی- 
مقايس��ه ای و همبستگی به بررس��ی رابطة منتخبی از 
ويژگی های دبي��ران تربيت بدنی و ويژگی های فردی 
دانش آم��وزان دختر مقطع متوس��طة ش��هر اصفهان 
ب��ا نگ��رش دانش آموزان ب��ه تربيت بدن��ی و ورزش 
پرداخت. وی بين نگرش دانش آموزان به تربيت بدنی 

تفاوت معناداری مشاهده كرد )12(.
بيلی، ديس��مور، و ايزاكی )2006( در پژوهش��ی 
با اس��تفاده از پرسش��نامة بيلی و ديس��مور )2004( به 
مقايسة ديدگاه های دانش آموزان ژاپنی و انگليسی به 
تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای پرداختند. يافته های 
آن ه��ا حكايت از آن داش��ت كه دخت��ران ژاپنی در 
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مقايس��ه با همتايان انگليس��ی خ��ود درك منفی تری 
به موض��وع دارند. بخش قابل توجهی از پس��ران در 
مقايس��ه با دختران در هر دو كشور به طور معناداری 
تص��ور می كنند توانايی آن ه��ا در تربيت بدنی خيلی 
خوب است. سن و جنس��يت عوامل مهمی در تعيين 
ادراك تواناي��ی بودند. به طور كل��ی، دانش آموزان 
انگليس��ی دربارة اهميت نسبی موضوعات درسی در 
مقايس��ه با درس تربيت بدنی نظرات متنوعی داشتند. 
برای دانش آموزان ژاپنی اهميت تربيت بدنی و س��اير 
دروس يكسان بود. بيشتر پسران انگليسی در مقايسه با 
دختران ترديد داشتند كه تربيت بدنی به آن ها كمك 
كند تا عضوی از تيم باش��ند و يا آمادگی جس��مانی 
و تندرستی كس��ب كنند. به طور كلی، بيشتر دختران 
ژاپنی، در مقايسه با پسران، با اين موضوع كه »تربيت 
بدنی ب��ه آنان كمك می كند عضوی از تيم باش��ند« 
و »ب��ه ديگران بيش��تر احترام بگذارن��د« موافق بودند 

.)15(
راميز )2009( در تحقيق خود با عنوان »نگرش ها 
ب��ه تربيت بدن��ی وكالس ه��ای اولوي��ت دار از نظ��ر 
دانش آم��وزان دورة راهنماي��ی و متوس��طة تركي��ه« 
دريافت بين نگرش دانش آموزان راهنمايی و متوسطه 
و بين دختران و پسران تفاوت هايی وجود دارد. به طور 
كل��ی، دانش آم��وزان دورة راهنمايی )%67( كالس 
تربيت بدن��ی عمومی و دانش آموزان دورة متوس��طه 
كالس تربيت بدنی تك جنس��يتی را ترجيح می دادند. 
اين تحقيق روشن ساخت كه نگرش ها به تربيت بدنی 
و اولويت قائل ش��دن برای اين درس تحت تأثير سن 

و جنس تغيير می كند )24(.
علی رغم تحقيق��ات محدود داخ��ل، تحقيقات 
نگرش ه��ای  و  ادراك  خص��وص  در  متع��ددی 

دانش آموزان دختر و پس��ر ب��ه تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای در س��طح دنيا انجام ش��ده اس��ت. با اين 
حال محققان بررس��ی های منطقه ای در س��طح دنيا و 
در فرهنگ ها و نظام های آموزشی مختلف را توصيه 
می كنند )14، 23(. لذا، اين تحقيق به منظور مقايس��ة 
ادراك دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از تربيت بدنی 

و ورزش مدرسه ای با يكديگر انجام شد.

روش شناسی
در اي��ن پژوه��ش از روش تحقيق پس رويدادی 
)علّ��ی– مقايس��ه ای( اس��تفاده ش��د. جامع��ة آماری 
پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر و پس��ر ايرانی 
كه بر اساس آمار منتشرة سال تحصيلی 1388-1387 
در دوره های مختلف ابتدايی، راهنمايی، و متوس��طه 
در مدارس روزانة داخل كش��ور به تحصيل اش��تغال 
داش��تند تش��كيل داد )5(. نمونه های اي��ن تحقيق را 
1275 دانش آم��وز دختر و پس��ر )625 دختر و 650 
پس��ر( تش��كيل دادند كه ب��ا اس��تفاده از روش های 
نمونه گي��ری چندمرحله ای و تصادفی س��اده انتخاب 
ش��دند. ابزار اندازه گي��ری متغيره��ا در اين پژوهش 
پرسشنامه ای بود كه با بهره گيری از پرسشنامة مطالعة 
جهان��ی ادراكات دانش آم��وزان از تربي��ت بدنی و 
ورزش مدرس��ه ای )14( تنظيم، روايی، پايايی سنجی 
)آلفای كرونباخ برابر 0/77(، و اس��تفاده ش��د. با استفاده 
از اين پرسش��نامه، چهار بعد ادراك دانش آموزان از 
تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای، يعنی احساس نسبت 
به تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای، ادراك شايستگی 
در انجام فعاليت های تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای، 
درك اهمي��ت تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای در 
مقايس��ه با ساير دروس، و درك پيامدهای حاصل از 
تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای س��نجش شدند. در 
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اين تحقيق، از بس��تة نرم افزاری آفيس 2003 )برنامة 
 STATISTICA نرم افزاری  بس��ته های  اكس��ل(، 
)نس��خة 8(، SPSS )نس��خة 16(، و روش های آمار 
توصيفی )شامل تنظيم جدول های فراوانی درصدی( 
با هدف توصيف استفاده شد به منظور مقايسة ادراك 
دانش آم��وزان دخت��ر و پس��ر روش آمار اس��تنباطی 

ناپارامتری كای اسكور به كار رفت )8(.

يافته ها
ادراك  مقايس��ة  منظ��ور  ب��ه  اي��ن تحقي��ق  در 
دانش آموزان دختر و پس��ر ايران��ی از تربيت بدنی و 
ورزش مدرس��ه ای با يكديگر، در مجموع 17 فرضيه 
آزمون ش��د كه تمامی آن ها در جدول 1 مش��خص 

شده اند. 

جدول	1.	فرضيه	های	آزمون	مقايسة	ادراک	دانش	آموزان	دختر	و	پسر	ايرانی	از	تربيت	بدنی	و	ورزش	مدرسه	ای

شمارة 
فرضيه

نتيجة x 2pdfفرضيه های صفر
آزمون

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از تربيت بدنی و ورزش 1
مدرسه ای تفاوت وجود ندارد.

1/81< 0/054-

انجام 2 در  ايرانی  پسر  و  دختر  دانش آموزان  شايستگی   ادارک  بين 
فعاليت های تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای تفاوت وجود ندارد.

7/90< 0/054-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اهميت تربيت بدنی و 3
ورزش مدرسه ای در مقايسه با درس قرآن تفاوت وجود ندارد. *

5/80< 0/053-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اهميت تربيت بدنی و 4
ورزش مدرسه ای در مقايسه با درس فارسی تفاوت وجود ندارد.*

معنادار0/053 < 9/40

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اهميت تربيت بدنی و 5
ورزش مدرسه ای در مقايسه با درس علوم تفاوت وجود ندارد. *

1/91< 0/053-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اهميت تربيت بدنی و 6
ورزش مدرسه ای در مقايسه با درس رياضی تفاوت وجود ندارد. *

4/56< 0/053-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 7
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا بدنی آماده و سالم داشته باشيم« 

)پيامد 1( تفاوت وجود ندارد.

3/35< 0/052-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی 8
و ورزش مدرسه ای كمک می كند تا عضو يک تيم يا گروه بشويم« 

)پيامد 2( تفاوت وجود ندارد.

5/61< 0/052-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 9
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا برای شركت در مسابقات ورزشی 

آمادگی پيدا كنيم« )پيامد 3( تفاوت وجود ندارد.

1/410 </052-
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بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 10
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا هميشه از نظر بدنی فعال باشيم« 

)پيامد 4( تفاوت وجود ندارد.

0/357< 0/052-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 11
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا افتخار كنيم عضوی از مدرسه ايم« 

)پيامد 5( تفاوت وجود ندارد.

معنادار0/052 < 8/97

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی 12
كنيم«  پيدا  جديد  دوستان  تا  می كند  كمک  مدرسه ای  ورزش  و 

)پيامد 6( تفاوت وجود ندارد.

معنادار0/012 < 22/99

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی 13
احترام  بيشتر  خودمان  به  تا  می كند  كمک  مدرسه ای  ورزش  و 

بگذاريم« )پيامد 7( تفاوت وجود ندارد.

معنادار0/052 < 6/05

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 14
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا برای رفتن به مدرسه شوق داشته 

باشيم« )پيامد 8( تفاوت وجود ندارد.

معنادار0/052 < 11/88

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 15
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا به ديگران بيشتر احترام بگذاريم« 

)پيامد 9( تفاوت وجود ندارد.

معنادار0/012 < 22/35

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی 16
و ورزش مدرسه ای كمک می كند تا در مدرسه رفتار خوبی داشته 

باشيم« )پيامد 10( تفاوت وجود ندارد.

4/63< 0/052-

بين ادراک دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اينكه »تربيت بدنی و 17
ورزش مدرسه ای كمک می كند تا درس های ديگر را بهتر بخوانيم و 

بهتر ياد بگيريم« )پيامد 11( تفاوت وجود ندارد.

1/92< 0/052-

* فقط دروسی كه در تمامی پايه های تحصيلی به طور مشترك وجود دارند مقايسه شده اند.

بحث و نتيجه گيری
اولي��ن متغيری ك��ه در اين تحقيق بررس��ی و 
مقايس��ه ش��د، ادراك دانش آموزان دختر و پس��ر 
ايران��ی از تربيت بدن��ی و ورزش مدرس��ه ای بود. 
نتيج��ة آزمون فرضية صفر )ش��مارة 1( مش��خص 
س��اخت كه دانش آم��وزان دخت��ر و پس��ر ايرانی 
درك مش��ابهی از تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای 
دارن��د )X 2=1/810 ،df=4 ،p<0/05(. اين يافته 

با نتايج بررس��ی های كش��ورهای انگلستان و ژاپن، 
با اختالفات كمی مش��ابه )15( و ب��ا تحقيقاتی كه 
مبين درك متفاوت دختران و پس��ران اس��ت )25، 
26( مغايرت دارد. نظر به اينكه با اس��تناد به ديدگاه 
مثبت يا منفی دانش آموزان به تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای می توان ش��ركت يا عدم شركت آن ها 
در فعاليت ه��ای جس��مانی خارج از مدرس��ه را در 
ح��ال حاضر و آينده پيش بينی ك��رد )19( و ضمناً 
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درك مثبت دانش آموزان از تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای مالكی برای بهره مندی آن��ان از فوايد 
حاصل از ش��ركت در فعاليت ه��ای تربيت بدنی و 
ورزش مدرسه ای است )14(، می توان نتيجه گيری 
ك��رد كه اول، دانش آموزان ايرانی از فوايد حاصل 
از ش��ركت در فعاليت ه��ای تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای بهره مند می ش��وند؛ و دوم، به استمرار 
فعاليت های جس��مانی دانش آموزان دختر و پس��ر 
ايران��ی در حال و آينده اميدوار بود. از طرفی، بايد 
خاطر نش��ان كرد اي��ن ادراكات مثب��ت دختران و 
پس��ران دانش آموز ايرانی از تربيت بدنی و ورزش 
مدرسه ای در حالی ابراز شده كه حداقل 30درصد 
آن ه��ا در پايه های اول تا س��وم ابتدايی به تحصيل 
اش��تغال داش��ته اند، فاقد معلم تربيت بدنی بودند، و 
مش��كالت فراوانی برای اجرای درس تربيت بدنی 

در مدارس كشور داشتند )9، 10، 11(.
متغير دومی كه در اين تحقيق بررس��ی وتجزيه 
و تحليل شد ادارك شايستگی دانش آموزان دختر 
و پس��ر ايرانی از فعاليت ه��ای تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای بود. نتيجة آزمون فرضية صفر )ش��مارة 
2( مشخص س��اخت كه دانش آموزان دختر و پسر 
ايران��ی درك مش��ابهی از شايس��تگی های خود در 
فعاليت های تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای دارند 
)X 2=7/90 ،df=4 ،p<0/05(. اي��ن يافت��ه با نتايج 
بررس��ی های انگلس��تان و ژاپ��ن )15( در كلي��ات 
مشابه، اما در جزئيات كمی مغايرت داشت. لذا، در 
خصوص دانش آموزان ايرانی بايستی به بررسی های 
تكميلی بيش��تری اقدام ك��رد تا ضم��ن اطمينان از 
يافته های فعلی، داليل ابراز س��طح بااليی از ادراك 
شايستگی آنان در فعاليت های تربيت بدنی و ورزش 

مدرس��ه ای را ب��ا عنايت به عوامل تأثيرگذار س��ن، 
جنس��يت، و محتوای برنامة درسی، بررسی و هويدا 
ك��رد. به ويژه، ب��ه دليل اينك��ه در دورة نوجوانی و 
بل��وغ، كس��ب هوي��ت و خودپنداره بس��يار مهم و 
نوجوان به مقايس��ة ب��دن و اعم��ال حركتی خود با 
ديگران می پردازد، و احساس��ات و تصورات مثبت 
و منف��ی در اين باره به خودپن��دارة مثبت يا منفی و 
س��ازنده يا مخرب می انجامد، كه ممكن اس��ت در 
ش��خصيت كلی او نيز تأثير بگ��ذارد )7(. از طرفی 
آشكار ش��ده كه ادراك قابليت ورزشی در پسران 
و دختران بخش مهمی از فرايند اجتماعی ش��دن از 

طريق فعاليت ورزشی است )13(.
درك دانش آم��وزان از اهمي��ت تربيت بدن��ی و 
ورزش مدرسه ای در مقايس��ه با ساير دروس سومين 
متغي��ری بود كه در اي��ن تحقيق بررس��ی و تجزيه و 
تحليل ش��د. حس��ب قوانين و مقررات آموزش��ی در 
كش��ور، مواد درس��ی دانش آم��وزان از نظر موضوع 
و تع��داد در پايه ه��ا و دوره های مختل��ف تحصيلی 
متفاوت است. مثاًل تعداد دروس در پاية اول ابتدايی 
6 درس، در پاي��ة دوم ابتداي��ی 9 درس، در پايه های 
س��وم تا پنجم ابتداي��ی 10 درس، در پايه های اول تا 
س��وم راهنماي��ی 10 درس اصلی به ع��الوة آمادگی 
دفاعی و امور پرورش��ی، و در پايه های اول تا س��وم 
متوس��طه حداقل 17 درس عموم��ی- تخصصی بود. 
شاخه ها و رشته های تحصيلی متفاوت در اين تحقيق 
بررس��ی نش��ده اند )4(. بنابراين، در اين تحقيق فقط 
مقايسه بين تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای با دروس 
قرآن، فارس��ی )زبان اصلی(، علوم، و رياضی تمامی 

پايه های درسی صورت گرفت. بنابراين:
 •  نتيج��ة آزم��ون فرضية صفر )ش��مارة 3( 
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مش��خص س��اخت كه دانش آموزان دختر و پسر 
ايرانی درك مش��ابهی از اهمي��ت تربيت بدنی و 
ورزش مدرسه ای در مقايسه با درس قرآن دارند 
)X 2=5/80 ،df=3 ،p<0/05(. علی رغم اينكه به 
اهميت قرآن به عنوان كتاب آسمانی وكالم خدا 
برای ما مس��لمانان تأكيد فراوان��ی وجود دارد و 
اين درس نيز همانند دو درس علوم و رياضی در 
تمامی پايه ها تدريس می ش��ود، قلمداد شدن آن 
به عنوان درس��ی همتراز با تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای نياز به بررسی بيشتر و دقيق تری دارد. 
اگرچه تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای نيز درسی 

مهم است.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 4( مشخص 
س��اخت، علی رغم هم رأی دانش آموزان دختر و پسر 
ايران��ی در اينكه تربيت بدنی و فارس��ی به يك اندازه 
مهم ان��د، درك مش��ابهی از اهمي��ت تربيت بدن��ی و 
ورزش مدرس��ه ای در مقايس��ه با درس فارسی وجود 
ندارند )X 2=9/40 ،df=3 ،p>0/05(. تفاوت ادراك 
دانش آموزان دختر و پسر ايرانی در خصوص اهميت 
درس فارس��ی و تربيت بدنی را ش��ايد بشود به تعدد و 
پراكندگ��ی انتخاب آن ه��ا نس��بت داد. صرف نظر از 
تع��دادی كه اهميت تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای 
را هم ان��دازه با فارس��ی ارزيابی ك��رده بودند، 16/96 
درصد دختران و 22/73 درصد پسران به مهم تر بودن 
تربيت بدنی در مقايس��ه با فارسی اذعان كردند. ضمناً، 
26/01درص��د دختران و 26/96درصد پس��ران اظهار 
داشتند فارسی از تربيت بدنی مهم تر است. 11/63درصد 
دختران و 8/46درصد پس��ران نيز در اينكه كدام يك 

از اين دو درس مهم ترند ترديد داشتند.
•  نتيج��ة آزم��ون فرضي��ة صفر )ش��مارة 5( 

مش��خص س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر 
ايران��ی درك مش��ابهی از اهمي��ت تربيت بدنی و 
ورزش مدرسه ای در مقايس��ه با درس علوم دارند 
)X 2=1/91 ،df=3 ،p<0/05(. در كشور ما، درس 
علوم در برنامة درس��ی تمام��ی پايه های تحصيلی 
وج��ود دارد و اي��ن درس يك��ی از دروس اصلی 
محسوب می ش��ود. بنابراين، در نزد دانش آموزان 
دختر و پس��ر ايران��ی، احتماالً مطالعة پيوس��تة اين 
درس در همة پايه ها دليل انتخاب اين مادة درس��ی 
به عنوان درس��ی مهم ت��ر از تربيت بدنی و ورزش 

مدرسه ای است.
•  نتيج��ة آزم��ون فرضي��ة صفر )ش��مارة 6( 
مش��خص س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر 
ايران��ی درك مش��ابهی از اهمي��ت تربيت بدنی و 
ورزش مدرسه ای در مقايسه با درس رياضی دارند 
)X 2=4/56 ،df=3 ،p<0/05(. در توجي��ه درك 
مش��ابه دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اهميت 
بيش��تر درس رياضی در مقايس��ه ب��ا تربيت بدنی و 
ورزش مدرسه ای، احتماالً دليل عرضة درس علوم 
در برنامة درس��ی و اصلی تمامی پايه های تحصيلی 
در مورد درس رياضی نيز صادق است، مضافاً اينكه 
درس رياض��ی درس��ی مهم و ثاب��ت در امتحانات 
متعدد ورودی به مؤسس��ات مختلف آموزش��ی و 
كنكور نيز محسوب می شود و كاربرد های روزانة 

متعددی نيز دارد. 
چهارمي��ن متغيری كه در اين تحقيق بررس��ی و 
تجزيه و تحليل شد، درك دانش آموزان دختر و پسر 
ايرانی از پيامدهای حاصل از شركت در فعاليت های 
تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای بود. در مجموع يازده 
پيامد برای تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای ذكر شد 
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و از آزمودنی ها خواس��ته ش��د درك خود را از اين 
پيامدها با انتخاب يكی از گزينه های »موافقم، مطمئن 
نيستم، و مخالفم« مشخص سازند. در اين بخش يازده 
فرضيه آزمون ش��دند، كه ش��ش فرضيه تأييد و پنج 

فرضيه نيز رد شدند. بنابراين:
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 7( مشخص 
س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر ايرانی از اين 
پيامد ك��ه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك 
می كند تا بدنی آماده و س��الم داش��ته باش��يم« درك 
 .)X  2=3/35  ،df=2  ،p<0/05( دارن��د  مش��ابهی 
همان طور كه در توجي��ه ادراك مثبت دانش آموزان 
از تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای گفتيم، بهره مندی 
آزمودنی ها از فوايد تندرس��تی و سالمتی تربيت بدنی 
و ورزش مدرس��ه ای، احتماالً عاملی برای موافقت با 
اين پيامد با درصدی باال بوده است. مضافاً اينكه يكی 
از اهداف عمدة اين درس نيز تقويت قوای جسمانی 

و كسب سالمتی است.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 8( مشخص 
س��اخت دانش آموزان دختر و پس��ر ايران��ی در اين 
باره ك��ه »تربيت بدن��ی و ورزش مدرس��ه ای كمك 
می كند تا عضو تيم يا گروه ش��ويم« درك مش��ابهی 
دارن��د )X 2=5/61 ،df=2 ،p<0/05(. نظر به اينكه 
در پس��ران تماي��ل به بازی های ورزش��ی، حضور در 
گروه ه��ای بزرگ ت��ر، سخت كوش��ی جس��مانی، و 
دادوس��تد اجتماعی بيش��تر از دختران اس��ت و اينكه 
محدوديت ه��ای اجتماعی و فرهنگ��ی برای دختران 
در مش��اركت ورزش��ی، احتماالً يكی از عوامل مهم 
و اثرگ��ذار در كاهش عملكرد جس��مانی و حركتی 
آنان است )7(، مشابهت درك دانش آموزان دختر و 
پسر از اين پيامد، آن هم با درصدی باال، تأمل برانگيز 

است.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 9( مشخص 
ساخت دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اين پيامد 
كه »تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای كمك می كند تا 
برای شركت در مسابقات ورزشی آمادگی پيدا كنيم« 
 .)X 2=1/41 ،df=2 ،p<0/05( درك مشابهی دارند
احتماالً موافقت باال و مش��ابه دانش آموزان ايرانی با 
اين پيامد ناش��ی از مشاهدات و تجربيات آنان است، 
زيرا اغلب تيم های ورزش��ی در س��اعت تربيت بدنی 
ش��كل می گيرند و تمرينات آماده س��ازی نيز در اين 
س��اعت انجام می ش��وند. با وجود اين، يافته هايی كه 
مؤيد توجه به قهرمان پروری و موفقيت در مس��ابقات 
و اينكه فرصت شركت در مسابقات ورزشی محدود 
است )11( تناقض هايی را آشكار می كنند كه نيازمند 

بررسی است.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 10( مشخص 
س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر ايرانی از اين 
پيامد ك��ه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك 
می كن��د تا هميش��ه از نظر بدنی فعال باش��يم« درك 
مشابهی دارند )X 2=0/35 ،df=2 ،p<0/05(. يافته ها 
آش��كار ساختند تربيت بدنی روزانه در سطح مدرسة 
ابتدايی تأثيرات بادوام مثبتی بر عادات ورزش��ی زنان 
دارد و در خص��وص مردان به طور معناداری منجر به 
كاهش ميزان مصرف س��يگار می شود )29(. شركت 
منظم و متوالی در فعاليت های ورزش��ی مدرس��ه ای 
و بع��د از مدرس��ة نوجوانان با س��طح ب��االی فعاليت 
جسمانی در دورة بزرگسالی ارتباط دارد )28(. با اين 
وصف، احتماالً دانش آموزان ايرانی نيز به دليل اينكه 
متعاقب ش��ركت در فعاليت های جسمانی در ساعت 
تربيت بدن��ی، حف��ظ تحرك در طول ايام را كس��ب 
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می كنند با اين پيامد موافقت بااليی را اظهار داشتند.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 11( مشخص 
س��اخت دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اين پيامد 
ك��ه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك می كند 
تا افتخار كنيم عضوی از مدرس��ه ايم« درك مش��ابهی 
ندارن��د )X 2=8/97 ،df=2 ،p>0/05(. احتماالً عدم 
درك مش��ابه در بين دختران و پس��ران ايرانی ناش��ی 
از تعدد و تفرق نظرات آن ه��ا در خصوص اين پيامد 
اس��ت، زيرا 16/80درص��د دخت��ران و 21/40درصد 
پسران گزينة »مخالفم« را انتخاب كردند. به اين موارد، 
تردي��د 28/71درص��دی دخت��ران و 22/17درصدی 

پسران را نيز بايد افزود.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 12( مشخص 
س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر ايرانی از اين 
پيامد ك��ه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك 
می كند تا دوس��تان جديد پيدا كنيم« درك مش��ابهی 
ندارند )X 2=22/99 ،df=2 ،p>0/01(. احتماالً عدم 
درك مش��ابه در بين دختران و پسران ايرانی ناشی از 
تعدد و تف��رق نظرات آن ها در خص��وص اين پيامد 
اس��ت، زيرا 25/33درصد دختران و 19درصد پسران 
گزين��ة »مخالف��م« را انتخاب كردند. ب��ه اين موارد، 
ترديد 26/47درص��دی دخت��ران و 19/31درصدی 
پسران را نيز بايد افزود. احتماالً دانش آموزان ارتباط، 
دوستی، و در كنار ديگران بودن، و تقسيم خواسته ها 
و عواطف خود با آنان را دوس��ت دارن��د و اين نياز 
از طريق شركت در بازی و ورزش برآورده می شود 
)7( كه يكی از داليل موافقت اكثر آزمودنی ها با اين 

پيامد است.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 13( هويدا 
س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر ايرانی از اين 

پيامد ك��ه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك 
می كند تا به خودمان بيش��تر احترام بگذاريم« درك 
 .)X  2=6/05  ،df=2  ،p>0/05( ندارن��د  مش��ابهی 
احتماالً عدم درك مش��ابه در بين دختران و پس��ران 
ايران��ی ناش��ی از تع��دد و تف��رق نظ��رات آن ها در 
خصوص اين پيامد است، زيرا 18/92درصد دختران 
و 19/12درصد پس��ران گزينة »مخالف��م« را انتخاب 
كردند. به اين موارد، ترديد 26/43درصدی دختران 
و 20/69درصدی پسران را نيز بايد افزود. شايد بتوان 
يكی از داليلی را كه دانش آموزان با اين پيامد اعالم 
موافق��ت كردند ناش��ی از اين موضوع دانس��ت كه 
ارتباط مداوم كودكان از طريق ش��ركت در بازی و 
ورزش موجب افزايش حس احترام، انصاف، رعايت 
مقررات و قوانين اجتماعی، و احترام يا در نظر گرفتن 

ديدگاه ديگران می شود )7(.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )ش��مارة 14( آشكار 
ساخت كه دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اين پيامد 
كه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك می كند تا 
برای رفتن به مدرس��ه شوق داشته باشيم« درك مشابهی 
ندارن��د )X 2=11/88 ،df=2 ،p>0/05(. احتماالً عدم 
درك مش��ابه در بين دختران و پس��ران ايرانی ناش��ی از 
تعدد و تفرق نظرات آن ها در خصوص اين پيامد است. 
ش��ايد بتوان نحوة برخورد پاس��خگويان با اين پيامد را 
ناش��ی از چنين داليلی دانست: با استناد به ديدگاه مثبت 
يا منفی دانش آموزان به تربيت بدنی و ورزش مدرسه ای 
می توان حضور و ش��ركت يا عدم ش��ركت آن ها را در 
فعاليت های جسمانی پيش بينی كرد )19(؛ لذت دختران 
از ش��ركت در فعاليت های تربيت بدنی كمتر از پس��ران 
است )20(. درصدی از والدين نمی خواهند فرزندانشان 
در فعاليت های تربيت بدنی شركت كنند، زيرا می پندارند 
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كه فعاليت های اين درس خطرناك و آسيب زايند )22(. 
قوانين و مقررات نامناس��ب ممكن است واقعاً بی ميلی و 
مدرس��ه گريزی را افزايش دهند. چنانچ��ه فعاليت های 
ورزش��ی به همة دانش آموزان به شكل جذاب و مناسب 
عرضه ش��وند، لذت بخش بودن اي��ن فعاليت ها موجب 

شركت دانش آموزان خواهد شد )14(.
•  نتيجة آزمون فرضية صفر )شمارة 15( مشخص 
ساخت كه دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از اين پيامد 
كه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای كمك می كند تا 
به ديگران بيشتر احترام بگذاريم« درك مشابهی ندارند 
)X 2=22/35 ،df=2 ،p>0/05(. احتم��االً عدم درك 
مشابه در بين دختران و پس��ران ايرانی ناشی از تعدد و 
تفرق نظرات آن ها در خصوص اين پيامد اس��ت، زيرا 
22/49درص��د دختران و 16/72درصد پس��ران گزينة 
»مخالف��م« را انتخ��اب كردن��د. به اين م��وارد، ترديد 
24/60درص��دی دختران و 17/34درصدی پس��ران را 

نيز بايد افزود.
•  نتيج��ة آزم��ون فرضي��ة صفر )ش��مارة 16( 
مشخص ساخت كه دانش آموزان دختر و پسر ايرانی 
از اي��ن پيامد ك��ه »تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای 
كمك می كند تا در مدرسه رفتار خوبی داشته باشيم« 
 .)X 2=4/63 ،df=2 ،p<0/05( درك مشابهی دارند
ش��ايد بتوان موافق��ت دانش آموزان را ب��ا اين پيامد 
ناشی از اين موضوع دانس��ت كه گروه های ورزشی 
يك��ی از گروه ه��ای اجتماعی پرتفاه��م و عاطفه اند 
واحساس تعلق و امنيت در گروه های اجتماعی سالم 
و سازنده پايدار و مستمر است. بسياری از ارزش های 
اجتماعی مانند نظم، صبر، تحمل، فداكاری، احترام، 
تواضع، و ش��جاعت زمانی خوب درك می شوند كه 
در محيط اجتماعی واقعی مش��اهده، تجربه، و تكرار 

شوند. بازی و ورزش روشی تربيتی و دارای پتانسيل 
آم��وزش ارزش های اخالقی و اجتماعی اس��ت )7(. 
همچنين، بس��ياری از تحقيقات با دليل نش��ان داده اند 
ك��ه فعاليت هايی كه به طور مناس��ب س��ازماندهی و 
عرضه می ش��وند قادرند به رش��د رفتارهای اجتماعی 
كم��ك كنن��د وحت��ی می توانند ب��ا رفتاره��ای غير 
اجتماعی و مجرمانه در جوانان مقابله كنند. از طرفی، 
بيش��تر يافته های پژوهش��ی دلگرم كننده از مطالعات 
مدرسه محور ناشی ش��ده اند، مخصوصاً مطالعاتی كه 
بر برنامه های تربيت بدنی و ورزش در مدرسه تمركز 
داش��ته اند وعموماً نتاي��ج مثبتی به دس��ت آورده اند، 
مث��ل بهبود در اس��تدالل اخالقی، ب��ازی منصفانه، و 

مسئوليت پذيری )14(.
•  نتيج��ة آزمون فرضي��ة صفر )ش��مارة 17( 
مش��خص س��اخت كه دانش آموزان دختر و پس��ر 
ايران��ی از اي��ن پيامد ك��ه »تربيت بدن��ی و ورزش 
مدرس��ه ای كم��ك می كند تا درس ه��ای ديگر را 
بهت��ر بخوانيم و بهتر ي��اد بگيريم« درك مش��ابهی 
دارند )X 2=1/92 ،df=2 ،p<0/05(. توافق سطح 
باالی دانش آم��وزان با اين پيامد را ش��ايد بتوان به 
اين داليل نس��بت داد: فعاليت جس��مانی در مدرسه 
كاركرده��ای تحصيل��ی را از طريق افزايش جريان 
خ��ون در مغ��ز افزايش می دهد و موج��ب افزايش 
حوصله و هوش��ياری ذهنی دانش آموزان می شود؛ 
عزت نفس آنان را نيز تقويت می كند. ارتباط مثبت 
بي��ن كاركردهای ذهنی و فعاليت جس��مانی منظم، 
موقعی كه زمان بيش��تری ب��ه تربيت بدنی و ورزش 
مدرس��ه اختصاص ياب��د، كاركرده��ای تحصيلی 
دانش آموزان را بهبود می بخش��د )14(. گرايش به 
سمت ورزش و فعاليت جس��مانی بر خالف تصور 
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عموم باعث افت تحصيلی نمی شود )1(.  

نتيجه گيری
ايران��ی ضم��ن  پس��ر  و  دخت��ر  دانش آم��وزان 
برخ��ورداری از درك مثبت از تربيت بدنی و ورزش 
مدرسه ای، توانايی خود را در فعاليت های تربيت بدنی 
و ورزش مدرسه ای در س��طح باال و »خيلی خوب و 
خ��وب« توصي��ف كردن��د. بي��ن ادراكات آنان در 
خص��وص اي��ن دو متغير تف��اوت معن��اداری وجود 
نداش��ت. به عب��ارت ديگر، دختران و پس��ران ايرانی 
درك مش��ابهی از تربيت بدنی و ورزش مدرس��ه ای 
و تواناي��ی خ��ود در انجام فعاليت ه��ای تربيت بدنی 
درك  همچني��ن،  داش��تند.  مدرس��ه ای  ورزش  و 

دانش آموزان دختر و پس��ر ايران��ی از اهميت درس 
تربيت بدنی در مقايس��ه با دروس ق��رآن، رياضی، و 
علوم مشابه ولی در مقايس��ه با درس فارسی متفاوت 
بود. ضمناً، درك دانش آموزان دختر و پسر ايرانی از 
پيامدهای حاصل از شركت در فعاليت های جسمانی 
تربيت بدن��ی و ورزش مدرس��ه ای در ش��ش م��ورد 
)پيامده��ای 1، 2، 3، 4، 10، و 11 ج��دول 1( مش��ابه 
و در پن��ج مورد )پيامده��ای 5، 6، 7، 8، و 9 جدول 
1( متفاوت بود. اكثر قريب به اتفاق دختران و پسران 
ايرانی ب��ا اين مطلب موافق بودند ك��ه تربيت بدنی و 
ورزش مدرس��ه ای به آن ها كمك كرده بدنی آماده 

و سالم داشته باشند.
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