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Abstract
Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the attitudes of high school
students in the Kurdistan Region of Kurdistan regarding their education and their participation in
school sports events.
Methodology: The statistical population of this study was all students of middle school and high
school in the Kurdistan region of Iraqi Kurdistan. For cluster random sampling, sampling was used.
The sample consisted of 826 people, of which 389 were boys and 437 were girl. A researcher-made
three-part questionnaire was used to collect data. For analyzing the data, descriptive and
inferential statistics (Kolmogorov Smirnov, Khyndo, Pearson correlation coefficient, analysis of
variance and Tukey post hoc test) were used.
Results: The results of the research showed that there is a relationship between participation in
sporting events with the attitude toward physical education, but between the amount of skill in
sports activities as well as between the interest in sports activities and attitudes toward the
training course Students did not have a meaningful relationship.
Conclusion: Finally, there was a significant correlation between the amount of exercise outside
the school and the attitude toward the education, and the group that exercised daily exercise
outside the school had a better attitude toward the lesson than the non-practitioner group They
had no education
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آموزان اقلیم کردستان عراق
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چکیده
مقدمه و هدف :هدف از انجام این تحقیق ،بررسی نگرش دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق نسبت به درس
تربیتبدنی و نرخ مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی مدارس بود.
روش شناسی :جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق تشکیل میداد و برای نمونهگیری
از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شد .نمونه مورد بررسی شامل  826نفر بود که از این تعداد  389نفر پسر و  437نفر دختر بودند.
از یک پرسشنامه محققساخته سه بخشی برای گردآوری دادهها استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و استنباطی
(کلموگروف اسمیرنوف ،خیدو ،ضریب همبستگی پیرسون ،آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی) استفاده شد.
نتایج :نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت در رویدادهای ورزشی با نگرش به درس تربیتبدنی رابطه وجود دارد ،ولی بین میزان مهارت
در فعالیتهای ورزشی و همچنین ،بین عالقهمندی به فعالیتهای ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی در دانشآموزان رابطه معناداری وجود
نداشت.
نتیجه گیری :در نهایت ،بین میزان تمرین ورزشی در خارج از مدرسه و نگرش به درس تربیتبدنی ،همبستگی معناداری مشاهده شد و
گروهی که به شکل روزانه در خارج از مدرسه تمرین ورزشی داشت ،نسبت به گروهی که تمرین نداشتند ،نگرش مناسبتری به درس تربیتبدنی
داشتند.
واژگان کلیدی :نگرش ،دانشآموزان ،تربیتبدنی ،مشارکت ،رویدادهای ورزشی
ارجاع :کیانی محمد سعید ،شعبانیمقدم کیوان ،نظری لیال ،موسی نبیل ،رابطة نگرش نسبت به درس تربیتبدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در
میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق ،مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره دوم ،شماره  ،4زمستان  ،1398صفحات .272-282
نویسنده مسئول :محمد سعید کیانی ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
آدرس الکترونیکیMohammadsaeidkiani@gmail.com :

رابطة نگرش نسبت به درس تربیتبدنی با مشارکت در رویدادهای…

مقدمه

تربیتبدنی مرتبط به سالمت منجر به سالمت عمومی میشود که

اهمیت ارائه به موقع و صحیح تربیتبدنی برای کودکان و نوجوانان
باید به خوبی ادراک شود و دغدغه کسانی باشد که در خصوص

مفهومی بسیار بزرگتر از خود تربیتبدنی است .تربیتبدنی مرتبط

برنامههای آموزشی تصمیمگیری مینمایند ،چرا که فعالیت بدنی
مناسب یکی از اجزای اصلی سبک زندگی سالم است .فعالیت بدنی
مداوم ،روش خوبی برای دستیابی به منافع مربوط به سالمت ،به
شکل مستقیم یا غیرمستقیم است و از عوارض جانبی زیادی از قبیل
فشار خون باال ،کلسترول باال ،چربی و استرس پیشگیری میکند
(سازمان جهانی سالمت .)2003 ،1شیوع چاقی در کودکان و
نوجوانان در دهههای اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است
(کورت .)2010 ،2بهویژه آنکه تحقیقات مختلف ،این چاقی را بهطور
عمده ناشی از کاهش فعالیت بدنی میدانند (سالیس 3و همکاران،
 .)2012تحقیقات مختلف نشان دادهاند که در مقایسه با نوجوانان با
وزن طبیعی ،نوجوانان چاق از فقدان آمادگی جسمانی کافی رنج
میبرند (بوس )2007 ،که ناشی از سطوح پایینتر فعالیت بدنی در
بین آنها میباشد (خیمنز-پاون 4و همکاران .)2010 ،رابرتز 5و
همکاران ( )2004بیان داشتند که در سالهای اخیر ،نگرانی فزاینده-
ای درباره بحران سالمت به شکل چاقی فراگیر در بین افراد جوان
به وجود آمده است .آنها اظهار داشتند که یکی از دالیل اصلی اپیدمی
چاقی ،کاهش مشارکت کودکان در ورزش و فعالیت بدنی میباشد.
مکنزی )2007( 6بیان داشت که زندگی غیرفعال ،یک نگرانی بزرگ
در رابطه با سالمت در سراسر جهان است .بر این اساس در مدارس،
تربیتبدنی مؤلفه مهمی برای برنامههای جامع سالمت مدارس
است.
دو هدف عمده برنامههای آموزشی تربیتبدنی عبارتند از)1 :
کسب و  )2حفظ سبک زندگی فعال .البته اهداف دیگری را میتوان
برای آن منظور داشت ،ولی به دلیل کمبود زمان اختصاصی و نیز
تجهیزات و امکانات الزم ،دستیابی به آنها بهسادگی امکانپذیر
نیست .تربیتبدنی مرتبط با سالمت ،بر توسعه فعالیت بدنی در
سراسر دوره زندگی تأکید میکند که فرآیندی پیوسته است و منحصر
به موارد خاصی چون آمادگی جسمانی نمیباشد .افزون بر این،

با سالمت موارد بسیاری از جمله :تمرینات آمادگی ،تمرینات رفتاری
و آموزش مهارتها را در بر میگیرد .در تالش برای بیان و پیشگیری
از مشکالت مربوط به سالمت ،روانشناسان و متخصصان ورزش
برای شناسایی عوامل زیرین و نگرشهای تشکیلدهنده چنین
رفتاری تالش میکنند .نگرشها را میتوان بصورت تمایالت ارزشی
افراد براساس تأیید یا عدم تأیید یک پدیده اجتماعی تعریف کرد
(ایگلی و چالیکن .)1998 ،7نگرشها میتوانند دارای سه بعد باشند:
بعد شناختی (عقاید) ،بعد نفسانی (احساسات) و بعد رفتاری (اعمال).
براساس نظر ایگلی و چایکن ،نگرشهای رفتاری شامل هر دو بعد
تمایل به اقدام رفتار آشکار هستند .تحقیقات نشان میدهند که در
دانشآموزان دارای وزن اضافی و چاق ،نگرش متفاوتی نسبت به
(دفورچی8

و همکاران .)2006،درنتیجه این
تربیتبدنی وجود دارد
دانشآموزان درخالل ساعات تربیتبدنی بیشتر تمایل دارند که
نگرشهای منفی نسبت به فعالیت بدنی داشته باشند
همکاران.)2007،

و

تحقیقات زیادی به بررسی منافع کالسهای تربیتبدنی بر ابعاد
اجتماعی ،فیزیولوژیک و روانی پرداختهاند .تربیتبدنی اغلب بازی
انگاشته میشود .براساس تحقیق فیستر و ریگ )2006( 10در
بسیاری از کشورهای جهان رسانههای جمعی بر افزایش چاقی در
بین کودکان و نوجوانان صحه گذاشتهاند .با توجه به سطح ارتباط
بین آمادگی جسمانی با انجام ورزش درمییابیم که کیفیت کالس-
های تربیتبدنی اهمیت زیادی دارد .کالسهای تربیتبدنی منابع
خوبی برای افزایش فعالیت بدنی دانشآموزان و نیل به میزان
توصیهشده فعالیت هستند (پیته 11و همکاران .)2006 ،مسئوالن
مدارس باید اطمینان حاصل کنند که تمام دانشآموزان در زمان
حضور در مدرسه دستکم  30دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی متوسط
تا شدید دارند .بخش زیادی از این فعالیت را میتوان در زنگهای
(ریدگرز12

و همکاران .)2006 ،تشکیل کالسها در
تفریح انجام داد
فضاهای آزاد (نه لزوماً چمن) ،نصب تجهیزات ورزشی (مانند میله
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5. Roberts
6. Thomas L. McKenzie
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بارفیکس و حلقه بسکتبال) ،قرار دادن تعدادی توپ در زنگهای

ورزشی ،بهروزسازی برنامه درسی تربیتبدنی و تعیین اهدافی برای

تفریح به کودکان و درعین حال ،نظارت معلمان میتواند شرایط

دستیابی بهتر به نیازهای دانشآموزان کمک کند.

بسیار خوبی را برای فعالیت کودکان و نوجوانان فراهم آورد (ویلنبرگ
و همکاران.)2009 ،1اکثر پژوهشگران بر این باورند ایجاد انگیزه

روش شناسی

میتواند مشارکت ورزشی دانش آموزان را افزایش دهد .میتوان با
استفاده از برگزاری رویدادهای ورزشی انگیزه های دانش آموزان را
افزایش داد(میشل .)2015 ،2محیط مدرسه همواره از رفتارهای سالم
پشتیبانی میکند و ایجاد محیط و فضایی با انگیزه در آموزش تربیت
بدنی میتواند باعث انگیزه مضاعفی در دانش آموزان برای تحرک
گردد(مورتون .)2016 ،3افرادی که به طور مرتب ورزش میکنند و
در رویدادهای ورزشی شرکت دارند از سطح نگرش باالیی نسبت به
تربیت بدنی برخوردارند .باید به این افراد دانش و رویدادهایی را
تدارک دید که تحرک دانش آموزان را در سطح باالیی تثبت
کرد(یانیک.)2018 ،4
بهطورکلی تحقیقات درخصوص دانشآموزانی که در کالس-
های خارج از مدرسه شرکت میکنند ،تأثیر مثبت (یا حداقل هیچ
تأثیری) را نشان دادهاند و هیچگونه تأثیر منفی برای این کالسها
گزارش نشده است .بهطورکلی شواهد نشان میدهند که مشارکت
در تیمهای ورزشی مدارس برای دانشآموزان راهنمایی ،تأثیر مثبتی
بر موفقیت تحصیلی داشته است ،ولی برخی تحقیقات هم هیچگونه
ارتباطی را گزارش نکردهاند (فاکس 5و همکاران2010،؛ استفنز و
شابن .)2002،6اما اغلب محققان بر این عقیده تأکید دارند که دانش-
آموزانی که مشارکت بیشتری در فعالیتهای بدنی دارند احتمال
بیشتری دارد که در آینده هم فعال باشند ،از این رو آگاهی از نگرش
دانشآموزان درخصوص درس تربیتبدنی ضروریست .دانستن
نگرش دانشآموزان درخصوص تربیتبدنی این امکان را میدهد که
بدانیم آیا آنها بعدا در فرآیند آموزشی بهطور مشتاقانه حضور خواهند
یافت و در فعالیتهای ورزشی و کالسهای درسی مشارکت فعال
دارند یا خیر .این موضوع به دانشآموزان کمک میکند تا مهارت-
های شناختی و حرکتی مناسبی را نیز از طریق کالسهای تربیت-
بدنی بیاموزند .همچنین اطالع از نگرش دانشآموزان به تربیتبدنی
میتواند به مسئولین در طراحی تجهیزات مدارس ،ساختن زمینهای

روش این تحقیق توصیفی -پیمایشی است که در دسته تحقیقات
کاربردی قرار میگیرد و به شکل میدانی انجام میشود .محدوده
مکانی انجام این تحقیق ،شامل اقلیم کردستان عراق میباشد .تعداد
استانهای اقلیم پنج استان میباشد که شامل اربیل ،دهوک،
سلیمانیه ،حلبچه و گرمیان میشوند .هر استان دارای یک اداره
آموزش و پرورش میباشد که در مرکز استان واقع شده است و
مدارس زیر نظر آن مشغول فعالیت هستند .بنابراین ،جامعه آماری
پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان اقلیم
کردستان عراق تشکیل میدهند .برای نمونهگیری از روش نمونه-
گیری تصادفی (خوشهای) استفاده شد .در ابتدا کل منطقه جغرافیایی
اقلیم کردستان انتخاب و سپس سه مرکز استان خانقین ،سلیمانیه و
کالر بشکل تصادفی انتخاب و از میان آنها 17 ،مدرسه در مقاطع
راهنمایی و دبیرستان برگزیده شده و پرسشنامهها در میان دانش-
آموزان توزیع شدند .نمونه تحقیق شامل  826نفر بود که از این تعداد
 389نفر پسر و  437نفر دختر بودند و اطالعات مربوط به آنها شکل
داوطلبانه جمعآوری گردید.
در این تحقیق ،جمعآوری اطالعات از دو طریق انجام یافته است:
نخست ،روش کتابخانهای و دوم ،روش میدانی؛ که در این بخش
اطالعات به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه جمعآوری گردید و
سپس به آزمون فرضیهها و تحلیل نتایج پرداخته شد .در این
پژوهش ،پرسشنامهای محققساخته که بر اساس طیف پنج امتیازی
لیکرت مشخص شده در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت .این
پیمایش شامل سه بخش است؛ بخش اول ،اطالعات جمعیت-
شناختی شامل زیر مؤلفههایی مانند داشتن مجموعه ورزشی ،سطح
مدرسه و تمرین خارج از مدرسه را بهدست داد .بخش دوم شامل سه
پرسش (همراه با سه سطح برای هر پرسش) در مورد فعالیت بود.
بخش سوم حاوی  33سؤال (بررسی 7مورد به طور جداگانه به عنوان
موارد شخصی 12،مورد بررسی نگرش نسبت به معلمان 10 ،مورد
نگرش نسبت به برنامه درسی و  4مورد نگرش نسبت به اماکن و

1. Willenberg et al
4. Mitshell
5. Morton
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6. Stephens and Schaben

رابطة نگرش نسبت به درس تربیتبدنی با مشارکت در رویدادهای…

تجهیزات) بود که برای جمعآوری اطالعات از دانشآموزان درباره

برای بررسی رابطه بین خرده مقیاسهای نگرش به درس تربیت-

مورد تجربه تربیتبدنی آنها سؤال شد .دادهها از بین دانشآموزان

بدنی (بخش سوم پرسشنامه) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

راهنمایی و دبیرستانی از طریق پاسخ دادن به پرسشنامه بهدست
آمد .همه پیمایشها زیر نظر پژوهشگر و توسط مداد و کاغذ انجام

شد که نتایج آن در جدول  1آمده است.

گرفت.
جدول  .1ضرایب همبستگی برای همه خرده مقیاسها
خرده مقیاس ها

رضایت شخصی

نگرش به معلم

برنامه درسی

تسهیالت

نمره کل

رضایت شخصی

1

0/45

0/50

0/50

0/67

نگرش به معلم

0/45

1

0/75

0/50

0/91

نگرش به برنامه درسی

0/50

0/75

1

0/51

0/90

نگرش به تسهیالت و تجهیزات

0/50

0/50

0/51

1

0/70

نمره کل

0/67

0/91

0/90

0/70

1

* معناداری در سطح( )0/01میباشد

برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که

نتایج آن در جدول  2آمده است.

جدول .2نتایج آلفای کرونباخ خرده مقیاسها
خرده مقیاس ها

آلفای کرونباخ

رضایت شخصی

0/78

نگرش به معلم

0/91

نگرش به برنامه درسی

0/86

نگرش به تسهیالت و تجهیزات

0/78

نمره کل

0/93

از آمار توصیفی برای بررسی میانگین ،انحراف معیار ،طبقهبندی
دادهها و غیره استفاده گردید .در ابتدا ،برای آگاهی از میزان نرمال
بودن داده ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .در ادامه
و پس از نرمال بودن دادهها؛ از آمار پارامتریک برای بررسی نمونه
مورد مطالعه استفاده شد .متغیرهای مرتبط با نگرش از طریق
پرسشنامهای درخصوص رضایت شخصی از کالسهای تربیت-
بدنی ،نگرش نسبت به معلمان تربیتبدنی ،نگرش به برنامه درسی
و نگرش نسبت به اماکن و تجهیزات اندازهگیری شد .با توجه به
هدف پژوهش ،برای تحلیل داده ها و به منظور بررسی فرضیه ها؛
از آزمونهای آماری خی دو ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
واریانس استفاده شد .تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار
«اس .پی .اس .اس( »1نسخه  )19انجام گرفت.

نتایج
سن آزمودنیها بین محدوده  12تا  20سال قرار داشت و میانگین
سنی آنان  15/14با انحراف استاندارد  2/78بود .نمونه مورد بررسی
شامل  826نفر بود که از این تعداد  389نفر پسر و  437نفر دختر
بودند ،همچنین از نمونه مورد بررسی  384نفر در دوره راهنمایی
تحصیل میکردند و  442نفر در دوره دبیرستان مشغول به تحصیل
بودند .در  84/5درصد ،در مدارس سالن ورزشی وجود داشت و در
 15/5درصد در مدرسه سالن ورزشی وجود نداشت .به عالوه ،در
نمونه مورد بررسی  20درصد به شکل روزانه در خارج از مدرسه
تمرین تربیتبدنی داشتند و  98نفر نیز به شکل ماهانه به انجام این
فعالیتها میپرداختند؛ اما  45/6درصد دانشآموزان هیچگونه فعالیت
ورزشی در خارج از مدرسه نداشتند.

1. SPSS
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والیبال با  152نفر در رتبه سوم قرار گرفت و در رشته جودو کمترین

یافتههای پژوهش نشان میدهد که در بین رشتههای ورزشی
نرخ مشارکت در فوتبال از بقیه بیشتر بود ،به گونهای که  273نفر

مهارت وجود داشت.

یعنی  33/1درصد اغلب در حین کالس تربیتبدنی در فوتبال
مشارکت داشتند .والیبال از این جهت در رتبه دوم قرار داشت ،بدین

از جهت عالقهمندی نیز فوتبال در رتبه اول قرار داشت؛ 393
نفر ( 47/6درصد) بیان کردند که به رشته فوتبال بسیار عالقهمند

شکل که  124نفر اغلب در این فعالیت مشارکت داشتند .اما رشته
جودو دارای کمترین نرخ مشارکت بود.
نتایج نشان میدهد که در بین فعالیتهای ورزشی مورد بررسی،

هستند ،پس از آن والیبال قرار داشت که  229نفر ( 27/7درصد)
اظهار کردند به این رشته بسیار عالقهمند هستند و دوچرخهسواری
با  207نفر در رتبه سوم قرار گرفت .رشته جودو در بین نمونه مورد

بیشترین مهارت به فوتبال اختصاص داشت ،بدین شکل که  260نفر
یعنی  31/5درصد در فوتبال دارای مهارت باال بودند ،دوچرخهسواری

بررسی کمترین میزان عالقهمندی را به خود اختصاص داد.
در جدول  ،3میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای نگرش به

با  172نفر دارای مهارت باال در رتبه دوم قرار داشت ،پس از آن

درس تربیتبدنی در نمونه مورد بررسی آمده است.

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای نگرش به درس تربیتبدنی
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

رضایت شخصی

7

35

23/31

4/28

نگرش به معلم

12

60

46/39

10/76

نگرش به برنامه درسی

10

50

37/88

8/09

تسهیالت و تجهیزات

4

20

12/65

4/20

نمره کل

33

165

119/78

22/95

تحصیلی مورد بررسی آمده است.

در جدول  ،4مقایسه نگرش به درس تربیتبدنی در دو دوره

جدول  .4مقایسه نگرش به درس تربیتبدنی در دو دوره تحصیلی مورد بررسی
متغیر

دوره تحصیلی

میانگین

انحراف استاندارد

آماره

معناداری

اندازه اثر

رضایت شخصی

راهنمایی

24/09

4/25

21/07

0/001

0/03

دبیرستان

22/67

4/21

راهنمایی

49/04

9/29

دبیرستان

43/89

11/25

نگرش به برنامه

راهنمایی

39/91

7/48

درسی

دبیرستان

36/21

8/28

تسهیالت و

راهنمایی

13/93

3/81

تجهیزات

دبیرستان

11/57

4/20

نمره کل نگرش

راهنمایی

126/97

20/07

دبیرستان

114/34

23/51

نگرش به معلم

45/52
40/70
64/33
61/31

0/001
0/001
0/001
0/001

0/06
0/05
0/08
0/07

در حالت کلی نتایج نشان میدهد که در نگرش به درس تربیت-
بدنی بین دانشآموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت معناداری

است ،یعنی نگرش به درس تربیتبدنی در دانشآموزان راهنمایی از
دانشآموزان دوره دبیرستان بیشتر است .اندازه اثر در این مؤلفه 0/07

وجود دارد ( F=61/31و  ،)P>0/001در دوره راهنمایی میانگین
نگرش به درس تربیتبدنی  126/97و در دوره دبیرستان 114/34

است که خیلی کم است .در جدول  ،5مقایسه نگرش به درس
تربیتبدنی در دو گروه دانشآموزان دختر و پسر آمده است.

277

مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1398صفحات 272-282

رابطة نگرش نسبت به درس تربیتبدنی با مشارکت در رویدادهای…
جدول  .5مقایسه نگرش به درس تربیتبدنی در دو گروه دانشآموزان دختر و پسر
متغیر

جنس

میانگین

انحراف استاندارد

آماره

معناداری

اندازه اثر

رضایت شخصی

پسر

23/31

4/64

0/05

0/83

0/001

دختر

23/25

3/93

پسر

44/99

11/35

دختر

47/15

10/07

نگرش به معلم
نگرش به برنامه

پسر

37

8/69

درسی

دختر

38/55

7/54

تسهیالت و

پسر

12/33

4/50

تجهیزات

دختر

12/82

3/89

نمره کل نگرش

پسر

117/64

24/82

دختر

121/77

20/91

7/77

0/005

6/99

0/01

0/008

2/52

0/009

0/11

6/22

0/003
0/008

0/01

در حالت کلی نتایج نشان میدهد که در نگرش به درس تربیت-

تربیتبدنی در دانشآموزان دختر از دانشآموزان پسر بیشتر است.

بدنی بین دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد

اندازه اثر در این مؤلفه  0/008است که خیلی کم است.
در جدول  ،6ضرایب همبستگی بین نرخ مشارکت در فعالیت-
های ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی آمده است.

( F=6/22و  ،)P>0/01در دختران میانگین نگرش به درس تربیت-
بدنی  117/64و در پسران  117/64است ،یعنی نگرش به درس

جدول  .6ضرایب همبستگی بین نرخ مشارکت در فعالیتهای ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی
شاخص

رضایت شخصی

نگرش به معلم

ضریب همبستگی

0/06

0/009

0/01

سطح معناداری

0/06

0/80

0/74

نتایج جدول  6نشان میدهد که بین نرخ مشارکت در فعالیت-
های ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی در دانشآموزان رابطه
معناداری وجود ندارد.
بررسی همبستگیها نشان داد که بین میزان مهارت در فعالیت-
های ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی در دانشآموزان رابطه
معناداری وجود نداشت .همچنین میزان عالقه به فعالیتهای ورزشی
نیز رابطه معنیداری با نگرش به درس تربیتبدنی نداشت.

نمره کل نگرش

نگرش به برنامه

تسهیالت و

درسی

تجهیزات
0/04

0/03

0/25

0/43

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که در مؤلفه رضایت شخصی بین
دانشآموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت وجود دارد ،یعنی
رضایت شخصی از درس تربیتبدنی در دانشآموزان دوره راهنمایی
بیشتر است .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در خرده مقیاس
نگرش به معلم بین دانشآموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت

بررسی ضرایب همبستگی بین رویدادهای ورزشی و نگرش به

معناداری وجود دارد ،یعنی دانشآموزان دوره راهنمایی نگرش بهتری

درس تربیتبدنی نشان داد که بین مشارکت در رویدادهای فوتبالی
و نگرش به درس تربیتبدنی ضریب همبستگی  0/09وجود داشت

به معلم درس تربیتبدنی دارند .همچنین در خرده مقیاس نگرش به
برنامه درسی ،بین دانشآموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت

که در سطح  P>0/01معنادار است .همچنین بین مشارکت در
رویدادهای رشته هندبال ( ،)0/08ایروبیک ( ،)0/08شنا ( )0/11و
جودو ( )0/09با نگرش به درس تربیتبدنی ارتباط معنیداری وجود

معناداری وجود داشت ،بدین شکل که دانشآموزان دوره راهنمایی
نگرش بهتری به برنامه درسی تربیتبدنی داشتند .همچنین پژوهش

داشت.
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یعنی نگرش به تسهیالت و تجهیزات در درس تربیتبدنی در دانش-

سالن تفاوت معناداری وجود دارد ،یعنی دانشآموزانی که در مدرسه

آموزان راهنمایی از دانشآموزان دوره دبیرستان بیشتر است .پس

خود سالن ورزشی دارند نگرش بهتری به برنامه درسی تربیتبدنی

میتوان گفت که دانشآموزان دوره راهنمایی نگرش بهتر و مثبت-
تری به درس تربیتبدنی دارند .تربیتبدنی نقش چشمگیری در رشد

دارند .در تحقیقی که در کشور ولز انجام گرفت نشان داده شد که
کیفیت اماکن ورزشی میتواند دانشآموزان را از انجام فعالیت بدنی

کودکان و نوجوانان دارد و میتواند در رشد و سالمت استخوانها و
عضالت و مفاصل و همچنین کنترل وزن بدن ،بهبود عملکرد قلبی
و تنفسی و کاهش میزان چربی مؤثر باشد .مدارس فرصت

بازدارد و نیز ،وجود رختکن عامل مؤثری در عدم پرداختن به فعالیت
بدنی توسط دختران است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان مهارت در فعالیتهای

منحصربهفردی را فراهم میآورند تا همه کودکان بتوانند از طریق
کالسهای اجباری تربیتبدنی به میزان توصیه شده فعالیت بدنی

ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی در دانشآموزان رابطه معناداری
وجود ندارد .نتایج پژوهش بین میزان تمرین تربیتبدنی و ورزش در

دست یابند (سازمان جهانی سالمت .)2003 ،ایلکر 1و همکاران در

خارج از مدرسه و مؤلفه رضایت شخصی ضریب همبستگی 0/12

سال  2009در تحقیق با عنوان بررسی نگرش دانشآموزان

وجود دارد ،در گروهی که به شکل روزانه تمرین دارند ،میانگین

دبیرستانی ترکیه نسبت به درس تربیتبدنی با درنظر گرفتن جنسیت
و مقطع تحصیلی گزارش کردند که نگرش آنها با توجه به عوامل

رضایت شخصی 23/99؛ در گروهی که به شکل هفتگی تمرین
دارند ،میانگین 23/83؛ در گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند،

فوق تفاوتی نکرده و مشارکت این دانشآموزان در کالسهای
تربیتبدنی سبب دستیابی به نتایج شناختی مثبتی شده است.
براساس مروری که توسط سالمون ( )2003انجام گرفت نشان داده

میانگین  22/81و در گروهی که هرگز تمرین ندارند ،میانگین
رضایت شخصی  22/79است ،نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد
که بین گروه ها از لحاظ رضایت شخصی تفاوت معناداری وجود

شد که نگرش کودکان تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی و عوامل
زمینهای قرار میگیرد .ویژگیهای شخصیتی مربوط به سن ،جنس

دارد .بر این اساس اندازه اثر  0/02است که خیلی کم است .نتایج
آزمون توکی نشان داد که بین دو گروه روزانه و هرگز تفاوت رضایت

و نوع رشته ورزشی هستند و عوامل زمینهای شامل کیفیت کالس-

شخصی معنادار است و بین دو گروه هفتگی و هرگز نیز معنادار است.

های تربیتبدنی و دسترسی به فعالیتهای خارج از مدرسه هستند.

یعنی افرادی که به شکل هفتگی تمرین دارند نگرش بهتری دارند.

براین اساس ،باتوجه به ویژگیهای شخصیتی کودکان ،کودکان در
مقطع ابتدایی نگرش مثبتتری نسبت به درس تربیتبدنی نسبت به

اما نتایج نشان داد که در مؤلفه نگرش به معلم بین گروهها تفاوت
معناداری وجود ندارد .معلمان و مربیان نیز میتوانند بر مشارکت

راهنمایی دارند و هرچه زمان میگذرد ،نگرش کودکان کمتر مثبت
خواهد بود (بیدل و موتری2008،2؛ ژیانگ 3و همکاران.)2004،
همچنین گزارش شده که دانشآموزان ابتدایی نگرش مثبتتری

نوجوانان و جوانان در ورزش و فعالیت جسمانی تأثیر بگذارند (گرین-
دورفر و لیوکو .)1978 ،با این حال ،شرکتکنندگان بهندرت از مربیان
خود به عنوان نافذترین اشخاص در انتخاب فعالیت ورزشی خود نام

نسبت به سالمت ،آمادگی جسمانی ،لذت بردن و تعامل اجتماعی

میبرند .شاید نقش معلمان و مربیان تقویت فرآیندی باشد که والدین

ناشی از فعالیت بدنی دارند ،ولی از فعالیتهای بدنی سخت و پرفشار

یا همساالن آغاز کردهاند .در هر صورت ،نباید نقش مربیان و معلمان

لذت نمیبرند .لی )2004( 4دریافت که کودکان کم سن و سال
نگرشهای مثبتتری به فعالیت بدنی دارند و عالقه مثبتتری به

در افزایش یا کاهش مشارکت دانشآموزان در فعالیت جسمانی و
ورزش نادیده گرفته شود .آنان میتوانند فعالیتهای جدید و هیجان-

آن دارند ،هرچند پاسخگویی آنها به سؤاالت تحقیق میتواند تحت
تأثیر توانایی تحصیلی پایینتر آنها قرار داشته باشد.

انگیزی را به کودکان و نوجوانان معرفی کنند و آنها را به یادگیری
مهارتهای مربوط به آن ورزش تشویق کنند .برعکس این قضیه

نتایج پژوهش نشان داد که فقط در مؤلفه نگرش به برنامه درسی
بین دو گروه دانشآموزان دارای سالن ورزشی در مدرسه و عدم وجود

نیز صادق است ،یعنی مربیان و معلمان ممکن است شاگردان خود
را از ورزش و فعالیت بدنی دور کنند .تجارب ناپسند ممکن است

1. Ilker
2. Biddle and Mutrie

3. Xiang
4. Lee

279

مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1398صفحات 272-282

رابطة نگرش نسبت به درس تربیتبدنی با مشارکت در رویدادهای…

عواقب ناگواری در طول عمر و شیوه زندگی فرد داشته باشد (اشنایدر

به شکل روزانه تمرین دارند ،میانگین نگرش به درس تربیتبدنی

و اشپریتز.)1983 ،

124/23؛ در گروهی که به شکل هفتگی تمرین دارند ،میانگین

از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان داد که ،بین میزان تمرین
تربیتبدنی و ورزش در خارج از مدرسه و مؤلفه نگرش به برنامه

119/38؛ در گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند ،میانگین
نگرش به درس تربیتبدنی  119/70و در گروهی که هرگز تمرین

درسی ضریب همبستگی  0/08وجود دارد ،در گروهی که به شکل
روزانه تمرین دارند ،میانگین نگرش به برنامه درسی 39/27؛ در
گروهی که به شکل هفتگی تمرین دارند ،میانگین 37/45؛ در

ندارند ،میانگین نگرش به درس تربیتبدنی  117/98است ،نتایج
تحلیل واریانس نشان میدهد که بین گروهها از لحاظ نگرش به
درس تربیتبدنی تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس اندازه اثر

گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند ،میانگین نگرش به برنامه
درسی  38/28و در گروهی که هرگز تمرین ندارند ،میانگین نگرش

 0/01است که یک اندازه اثر خیلی ضعیف است .نتایج آزمون توکی
نشان میدهد که گروهی که به شکل روزانه تمرین ورزشی خارج از

به برنامه درسی  37/19است ،نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد

مدرسه دارند ،نسبت به گروهی که هرگز تمرین ندارند ،نگرش
کوئیک1

که بین گروهها از لحاظ نگرش به برنامه درسی تفاوت معناداری

مناسبتری به درس تربیتبدنی دارند.

وجود دارد .بر این اساس اندازه اثر  0/01است که خیلی ضعیف است.
نتایج آزمون توکی بیانگر آن است که در نگرش به برنامه درسی

گزارش کردند که مدارس در انگلستان بهطور میانگین با  9باشگاه
ورزشی ارتباطات یا تفاهمنامههایی را برقرار میکنند و  5ورزشی که

فقط در دو گروه دانشآموزانی که به شکل روزانه تمرین دارند و
دانشآموزانی که هرگز تمرین ندارند تفاوت معناداری وجود دارد،
یعنی گروه دانشآموزانی که به شکل روزانه تمرین دارند نگرش

بیشترین تفاهمات با آنها برقرار شده شامل فوتبال ( 79درصد)،
کریکت ( 61درصد) ،حرکات موزون ( 55درصد) ،شنا ( 51درصد) و
راگبی ( 50درصد) هستند .بهطورکلی تحقیقات درخصوص دانش-

بهتری دارند .همچنین نتایج تحلیل دادهها نشان داد که ،بین میزان
تمرین تربیتبدنی و ورزش در خارج از مدرسه و مؤلفه نگرش به

آموزانی که در کالسهای خارج از مدرسه شرکت میکنند ،تأثیر
مثبت (یا حداقل هیچ تأثیری) را نشان دادهاند و هیچگونه تأثیر منفی

تسهیالت و تجهیزات ضریب همبستگی  0/10وجود دارد ،در گروهی

برای این کالسها گزارش نشده است .شواهد نشان میدهند که

که به شکل روزانه تمرین دارند ،میانگین نگرش به تسهیالت و

مشارکت در تیمهای ورزشی مدارس برای دانشآموزان راهنمایی،

تجهیزات 13/52؛ در گروهی که به شکل هفتگی تمرین دارند،
میانگین 12/48؛ در گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند ،میانگین

تأثیر مثبتی بر موفقیت تحصیلی داشته است ،ولی برخی تحقیقات
هم هیچگونه ارتباطی را گزارش نکردهاند (فاکس 2و همکاران2010،؛

نگرش به تسهیالت و تجهیزات  12/18و در گروهی که هرگز تمرین
ندارند ،میانگین نگرش به تسهیالت و تجهیزات  12/30است ،نتایج
تحلیل واریانس نشان میدهد که بین گروهها از لحاظ نگرش به

استفنز و شابن.)2002،3
نتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت در رویدادهای فوتبالی
و نگرش به درس تربیتبدنی رابطه مثبت وجود دارد ،یعنی هرچه

تسهیالت و تجهیزات تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس اندازه

که میزان مشارکت در رویدادهای فوتبالی بیشتر باشد ،نگرش به

اثر  0/01است که خیلی ضعیف است .نتایج آزمون توکی نشان داد

درس تربیتبدنی بهتر است و برعکس هر چه که میزان مشارکت

که در این مؤلفه بین دو گروه دانشآموزانی که به شکل روازنه تمرین
دارند و دانشآموزانی که هرگز تمرین ندارند تفاوت معناداری وجود

کمتر باشد نگرش بدتر است .همچنین بین مشارکت در رویدادهای
رشته هندبال و نگرش به درس تربیتبدنی رابطه مثبت وجود دارد.

دارد .یعنی دانشآموزانی که به شکل روزانه تمرین دارند نگرش
بهتری دارند .در حالت کلی نتایج تحلیل دادهها نشان داد که ،بین

بر این اساس بین مشارکت در رویدادهای رشته ایروبیک و نگرش
به درس تربیتبدنی رابطه مثبت وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد

میزان تمرین تربیتبدنی و ورزش در خارج از مدرسه و نگرش به
درس تربیتبدنی ضریب همبستگی  0/09وجود دارد ،در گروهی که

که بین مشارکت در رویدادهای رشتههای شنا و جودو و نگرش به
درس تربیتبدنی نیز رابطه مثبت وجود دارد .این بدان معنی است

1. Quick
2. Fox

3. Stephens and Schaben
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و همکاران ()2010

محمد سعید کیانی ،کیوان شعبانیمقدم ،لیال نظری ،نبیل موسی

که هرچه میزان مشارکت در این رویدادها بیشتر باشد نگرش به

دیگر غیرفعالند و به فعالیت بیشتری نیاز دارند .درواقع در مدارس

درس تربیتبدنی بهتر است و برعکس .اما بین مشارکت در سایر

پرجمعیت و بزرگ ،پرداختن به این ورزشها تنها برای درصد کمی

رویدادهای رشتههای ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی رابطه
وجود نداشت .تحقیق کوئیک 1و همکاران ( )2010نشان داد که

از دانشآموزان امکانپذیر است .اگرچه اینگونه مدارس ورزشهای
بیشتری را ارائه میکنند ،تعداد نهایی دانشآموزانی که قادر به

مدارس انگلستان بهطور میانگین  19رشته ورزشی مختلف را برای
دختران و پسران ارائه میکنند و رایجترین ورزشهای ارائه شده در
مدارس شامل فوتبال ،حرکات موزون ،دوومیدانی ،کریکت ،چوگان

پرداختن به آنها هستند ممکن است ناچیز باشد.
هدف پژوهش کاربردی این است که نشان دهد بین رابطه
نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی

و شنا هستند و ورزشهایی که احتمال کمتری برای ارائه آنها در
مدارس وجود دارد شامل تنیس ،بدنسازی ،جهتیابی و دوچرخه-

در مدارس رابطه وجود دارد و همچنین برگزاری رویدادهای ورزشی
در مدارس باعث میشود که دانش آموزان عالقه بیشتری به درس

سواری هستند .گرینوود و استیلول )2001( 2گزارش کردند که

تربیت بدنی پیداکنند و انگیزه آنان برای داشتن زندگی فعال افزایش

پسران عالقه بیشتری به تیراندازی ،بولینگ و کشتی دارند ،درحالیکه

پیدا خواهد کرد .برای داشتن جامعه ای فعال ورزش تربیتی به صورت

دختران ژیمناستیک ،سافتبال و والیبال را ترجیح میدهند .افزون
براین ،نشان داده شده که پسران نگرش مثبتتری نسبت به دختران

انگیزاننده میتواند بازخورد وسیعی در سطح جامعه امروزی داشته
باشد.

درخصوص فعالیتهای بدنی با ریسک باال دارند ،ولی دختران عالقه
بیشتری به فعالیتهای بدنی زیبا و حرکات جذاب دارند (هیک 3و
همکاران .)2001،اگرچه برخی تحقیقات مانند سوبارمانیان و
سیلورمن ( )2002تفاوت معناداری را بین نگرش دختران و پسران
به تربیتبدنی گزارش نکردند .درخصوص فعالیتهای محبوب
کودکان ،گرینوود و استیلول )2001( 4دریافتند که کودکان عالقه
زیادی به بسکتبال ،شنا ،والیبال و فوتبال دارند و عالقه آنان به
بدمینتون و هاکی کمتر است.
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان عالقهمندی در
فعالیتهای ورزشی و نگرش به درس تربیتبدنی در دانشآموزان
رابطه معناداری وجود ندارد .حضور دانشآموزان در رویدادهای
ورزشی مدارس منافعی را در رابطه با سالمت آنها درپی خواهد داشت
(آرون 5و همکاران .)1995 ،در سال تحصیلی  ،2002-2003بیش از
نیمی از دانشآموزان آمریکایی در ورزشهای سازمانیافته شرکت
کردند (فدراسیون ملی موسسات مدرسهای .)2003 ،6پاته و همکاران
()2000در یک بررسی جامع نشان دادند دانشآموزانی که در یک یا
چند ورزش تیمی شرکت میکنند بیش از دیگران رفتارهای مثبت
مبتنی بر سالمت دارند .با این حال ،اگرچه ورزشها و مسابقات
مدرسهای بیش از نیمی از دانشآموزان را درگیر میکند ،ولی نیم
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