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مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر به درس تربیت بدنی در مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز

علی قائدی، فهیمه ابراهیمی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی 

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

مقدمه
مرور  به  را  آن  بلكه  آیند  نمی  دنیا  به  نگرش  با  افراد  کند،  می  بازی  افراد  موفقیت  در  را  مهمی  نقش  نگرش 
زمان به دست می آورند )مورگان،2000(. به عبارت دیگر نگرش به وسیله یادگیری، تغییر و توسعه پیدا می کند 
)موریس،2002(. به طور کلی نگرش بر احساس، افكار و رفتار افراد تأثیر می گذارد )دورموش اقلو ،2009(.  یكی از 
عوامل مهمی که یادگیری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد، نگرش است، مسئله کلیدی این است که مشخص 
گردد چگونه این عامل یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهد )سولمون ،2003(. هدف اصلی تربیت بدنی ایجاد نگرش 
مثبت در دانش آموزان و تشویق آنها به فعالیت بدنی مادام العمر است )انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی،2009( . 
شواهد حاکی از آن است که دانش آموزانی که نگرش مثبتی به درس تربیت بدنی دارند، بیشتر در فعالیت های فیزیكی 
خارج از مدرسه شرکت می کنند )مكنزی ،2003(. و به منظور تشویق دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های 
ورزشی بایستی نگرش دانش آموزان در رابطه با برنامه های آموزشی مد نظر قرار گیرد)چاترجی،20013(. هاشمی 
بنی در تحقیقی  که انجام داد نتیجه گرفت که کمبود دبیران تربیت بدنی متخصص و کارآمد، دایر نبودن کانون های 
ورزشی مجاز در سطح مدارس، پایین بودن انگیزه تدریس معلمان تربیت بدنی ، کمبود امكانات، تجهیزات و فضا های 
ورزشی، پایین بودن کیفیت برنامه های ورزشی، عدم تمهیدات الزم مدیران نسبت به اجرای درس تربیت بدنی، عدم 
متناسب تعداد دانش آموزان با امكانات و تجهیزات ورزشی، عواملی هستند که در عدم اجرای مطلوب درس تربیت 
بدنی از اهمیت بیشتری برخوردارند)هاشمی بنی ،1379(. به نظر می رسد یكی از راه های  مهم  توجه به درس تربیت 
بدنی آگاهی و نگرش  سنجی از دانش آموزان می باشد، آگاهی از نظرات و نگرش های دانش آموزان  با برنامه ریزی 
مناسب و پیشرفت تربیت بدنی در مدارس ارتباط دارد  و به برنامه ریزان و مسؤلین کمک خواهد کرد تا بر اساس 
نگرش و نیاز های دانش آموزان در بخش های مناسب  توجه الزم را مبذول دارند. تحقیق حاضر بر این است تا با 
بررسی نگرش دانش آموزان  مقطع متوسطه شهر شیراز به درس تربیت بدنی  و با پاسخ به این سؤال  که نگرش دانش 
آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز به درس تربیت بدنی چیست؟ و آیا بین نگرش آنها ارتباطی وجود دارد؟ 

زمینه ساز برنامه ریزی مناسب در این راستا گردد.
روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل همه دانش 
آموزان مقطع متوسطه ناحیه 4 شهر شیراز )12200 نفر( بودند. برای نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان به تعداد375 
نفر دانش آموز به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 
28 سوالی بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیكرت، استفاده گردید. به منظور تعیین روایی، پرسشنامه به تأیید10 نفر از اساتید 
و متخصصان دانشگاه رسید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد )α=/78(. برای تحلیل داده ها از 
آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، درصد ها، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون 

های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، تی تک گروهی  و تی مستقل با نرم افزار spss استفاده شد.
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یافته های تحقیق

جدول 1 : نتایج آزمون تی تك گروهی برای نگرش دانش آموزان به تربیت بدنی و تی مستقل برای مقایسه 
نگرش بین دانش آموزان

مقدار آزمون : 3
اختالف درجه آزادیtنگرش در شاخص های مختلف

میانگین
سطح 

معناداری

92/714730/2950/00ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی

0/3900/00-4/41473-شیوه تدریس
0/8640/00-61/58473-تجهیزات و امکانات

0/9230/00-41/97473-طرح ها و برنامه های آموزشی

0/4700/00-6/72473-نگرش کلی
آزمون تی مستقل

سطح درجه آزادیtمیانگینتعدادشاخص
معناداری دخترپسر

4/643730/00-5733/763/05ضرورت و اهمیت 
1/833730/761-5732/782/39شیوه تدریس

5732/962/536/443730/00تجهیزات و امکانات
0/473730/454-5732/562/86طرح ها و برنامه های 

5732/792/784/9353730/00نگرش کلی

نتایج جدول 1 )آزمون تی تک گروهی( نشان می دهد با توجه به سطح معناداری که کمتر از0/05 است، بین 
با  میانگین 4 شاخص نگرش دانش آموزان به درس تربیت بدنی و مقدار آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. لذا 
0/95 اطمینان می توان گفت که نگرش دانش آموزان به درس تربیت بدنی در شاخص ضرورت و اهمیت در حد 
خوب، در شاخص شیوه تدریس در حد متوسط، و در  شاخص های تجهیزات و امكانات، طرح ها و برنامه آموزشی، 

نامطلوب می باشد.
نتایج جدول 1 )آزمون تی مستقل( نشان می دهد که بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر به درس تربیت بدنی 
در مدارس در شاخص های ضرورت و اهمیت، شیوه تدریس و تجهیزات و امكانات تفاوت معناداری وجود دارد، 
در شاخص ضرورت و اهمیت، شیوه تدریس، پسران دارای نگرش مثبت تر ولی در شاخص طرح ها و برنامه های 
آموزشی دختران دارای نگرش بهتری می باشند. در شاخص طرح ها و برنامه های آموزشی تفاوت معناداری بین 
نگرش آنها وجود ندارد. و به طور کلی در مجموع 4 شاخص پسران نگرش مثبت تری به درس تربیت بدنی نسبت 

به دختران دارند.
بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که نگرش دانش آموزان به درس تربیت بدنی در شاخص اهمیت 
و ضرورت در حد خوب بوده است، و دانش آموزان معتقدند که تربیت بدنی عالوه بر بهبود قوای جسمانی، می تواند 

بر جنبه های روانی، اجتماعی و عاطفی آنها نیز تأثیر مثبت بگذارد.
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نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش دانش آموزان در مورد شیوه تدریس در حد متوسط می باشد 
نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش دانش آموزان نسبت به تجهیزات و امكانات نامطلوب می باشد، و دختران 

دید نامطلوب تری نسبت به پسران در رابطه با این شاخص دارند.
نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش دانش آموزان به طرح ها و برنامه های آموزشی در مدارس نامطلوب می 

باشد، و تفاوت معناداری بین نگرش دختران و پسران در رابطه با این شاخص وجود ندارد.
با توجه به نتایج تحقیق و نگرش مثبت دانش آموزان پسر و دختر درباره ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی 
می توان پیشنهاد کرد ضمن اینكه مسؤالن مربوط همواره باید در احداث، تكمیل و تجهیز اماکن ورزشی تالش کنند. 
معلمان تربیت بدنی نیز باید در تنظیم برنامه های آموزشی، شیوه تدریس، به عالقه، نیازهای دانش آموزان توجه الزم 
را داشته باشند تا بتوانند ضمن ارائه  یک برنامه کیفی و مناسب ، باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت 

در فعالیت های ورزشی گردند. 
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