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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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 مقاله پژوهشی 

 در میان دانش ورزشی مدارس رویدادهای در مشارکتبا  بدنیتربیت درس به نسبت نگرش ةرابط

 عراق کردستان اقلیم آموزان

 4نبیل موسی ،3لیال نظری، 2مقدمکیوان شعبانی، *1محمد سعید کیانی

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران .1
 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه،گروه مدیریت ورزشی،کرمانشاه، ایران. 2

 ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه مدیریت ورزشی، کرمانشاه، ایران کارشناس. 3
 ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه مدیریت ورزشی، کرمانشاه، ایران کارشناس. 4

 30/09/98پذیرش مقاله:     19/08/98بازنگری مقاله:    08/07/98 دریافت مقاله:

 چکیده

 درس به نسبت عراق کردستان اقلیم دبیرستان و راهنمایی مقاطع آموزاندانش نگرش بررسی، تحقیق این انجام از هدف هدف:مقدمه و 

 . بود مدارس ورزشی رویدادهای در آنها مشارکت نرخ و بدنیتربیت

 گیرینمونه برای  و دادمی تشکیل عراق کردستان اقلیم دبیرستان و راهنمایی آموزاندانش کلیه را حاضر پژوهش آماری جامعه شناسی:روش 

. بودند دختر نفر 437 و پسر نفر 389 تعداد این از که بود نفر 826 شامل بررسی مورد نمونه. شد استفاده ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از
 اطیاستنب و توصیفی آمار از، هاداده تحلیل و تجزیه برای. شد استفاده هاداده گردآوری برای بخشی سه ساختهمحقق پرسشنامه یک از
 . شد استفاده( توکی تعقیبی آزمون و واریانس آنالیز، پیرسون همبستگی ضریب، دوخی، کلموگروف اسمیرنوف)

 مهارت میزان نبی ولی، دارد وجود رابطه بدنیتربیت درس به نگرش با ورزشی رویدادهای در مشارکت بین که داد نشان تحقیق نتایج نتایج:

 وجود ریمعنادا رابطه آموزاندانش در بدنیتربیت درس به نگرش و ورزشی هایفعالیت به مندیعالقه بین، همچنین و ورزشی هایفعالیت در
 . نداشت

 و شد همشاهد معناداری همبستگی، بدنیتربیت درس به نگرش و مدرسه از خارج در ورزشی تمرین میزان بین، در نهایت نتیجه گیری:

 بدنیتربیت سدر به تریمناسب نگرش، نداشتند تمرین که گروهی به نسبت، داشت ورزشی تمرین مدرسه از خارج در روزانه شکل به که گروهی
 .داشتند

 مشارکت، رویدادهای ورزشی بدنی،تربیت ،آموزاندانش، نگرشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 بدنی برای کودکان و نوجواناناهمیت ارائه به موقع و صحیح تربیت

باید به خوبی ادراک شود و دغدغه کسانی باشد که در خصوص 

نمایند، چرا که فعالیت بدنی گیری میهای آموزشی تصمیمبرنامه

مناسب یکی از اجزای اصلی سبک زندگی سالم است. فعالیت بدنی 

مداوم، روش خوبی برای دستیابی به منافع مربوط به سالمت، به 

مستقیم است و از عوارض جانبی زیادی از قبیل شکل مستقیم یا غیر

کند یگیری ماال، چربی و استرس پیشفشار خون باال، کلسترول ب

(. شیوع چاقی در کودکان و 2003، 1)سازمان جهانی سالمت

های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است نوجوانان در دهه

ور طکه تحقیقات مختلف، این چاقی را بهویژه آنه(. ب2010، 2)کورت

و همکاران،  3دانند )سالیسعمده ناشی از کاهش فعالیت بدنی می

اند که در مقایسه با نوجوانان با (. تحقیقات مختلف نشان داده2012

وزن طبیعی، نوجوانان چاق از فقدان آمادگی جسمانی کافی رنج 

 تر فعالیت بدنی در( که ناشی از سطوح پایین2007برند )بوس، می

و  5(. رابرتز2010و همکاران،  4پاون-باشد )خیمنزبین آنها می

-های اخیر، نگرانی فزاینده( بیان داشتند که در سال2004) همکاران

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 

د. باشچاقی، کاهش مشارکت کودکان در ورزش و فعالیت بدنی می

ت که زندگی غیرفعال، یک نگرانی بزرگ ( بیان داش2007) 6مکنزی

در رابطه با سالمت در سراسر جهان است. بر این اساس در مدارس، 

های جامع سالمت مدارس لفه مهمی برای برنامهؤبدنی متربیت

 است. 

( 1بدنی عبارتند از: های آموزشی تربیتدو هدف عمده برنامه

وان تدیگری را می( حفظ سبک زندگی فعال. البته اهداف 2کسب و 

برای آن منظور داشت، ولی به دلیل کمبود زمان اختصاصی و نیز 

ذیر پسادگی امکانتجهیزات و امکانات الزم، دستیابی به آنها به

بدنی مرتبط با سالمت، بر توسعه فعالیت بدنی در نیست. تربیت

ر کند که فرآیندی پیوسته است و منحصسراسر دوره زندگی تأکید می

باشد. افزون بر این، ارد خاصی چون آمادگی جسمانی نمیبه مو

                                                           
1. WHO 

2. Kurth 

3. Sallis 

4. Jiménez-Pavón 

5. Roberts 

6. Thomas L. McKenzie 

ود که شبدنی مرتبط به سالمت منجر به سالمت عمومی میتربیت

نی مرتبط بدبدنی است. تربیتتر از خود تربیتمفهومی بسیار بزرگ

با سالمت موارد بسیاری از جمله: تمرینات آمادگی، تمرینات رفتاری 

گیرد. در تالش برای بیان و پیشگیری میها را در بر و آموزش مهارت

از مشکالت مربوط به سالمت، روانشناسان و متخصصان ورزش 

دهنده چنین های تشکیلبرای شناسایی عوامل زیرین و نگرش

 توان بصورت تمایالت ارزشیها را میکنند. نگرشرفتاری تالش می

رد ک افراد براساس تأیید یا عدم تأیید یک پدیده اجتماعی تعریف

توانند دارای سه بعد باشند: ها می(. نگرش1998، 7)ایگلی و چالیکن

بعد شناختی )عقاید(، بعد نفسانی )احساسات( و بعد رفتاری )اعمال(. 

های رفتاری شامل هر دو بعد براساس نظر ایگلی و چایکن، نگرش

که در  دهندتمایل به اقدام رفتار آشکار هستند. تحقیقات نشان می

وزان دارای وزن اضافی و چاق، نگرش متفاوتی نسبت به آمدانش

(. درنتیجه این 2006و همکاران، 8بدنی وجود دارد )دفورچیتربیت

بدنی بیشتر تمایل دارند که آموزان درخالل ساعات تربیتدانش

و  9های منفی نسبت به فعالیت بدنی داشته باشند )استورچنگرش

 (. 2007همکاران،

بر ابعاد  بدنیهای تربیتررسی منافع کالستحقیقات زیادی به ب

ازی بدنی اغلب باند. تربیتاجتماعی، فیزیولوژیک و روانی پرداخته

( در 2006) 10شود. براساس تحقیق فیستر و ریگانگاشته می

های جمعی بر افزایش چاقی در بسیاری از کشورهای جهان رسانه

اط به سطح ارتباند. با توجه بین کودکان و نوجوانان صحه گذاشته

-یابیم که کیفیت کالسبین آمادگی جسمانی با انجام ورزش درمی

منابع  بدنیهای تربیتاهمیت زیادی دارد. کالس بدنیهای تربیت

آموزان و نیل به میزان خوبی برای افزایش فعالیت بدنی دانش

(. مسئوالن 2006و همکاران،  11شده فعالیت هستند )پیتهتوصیه

موزان در زمان آتمام دانش که اطمینان حاصل کنند باید مدارس

دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی متوسط  30کم حضور در مدرسه دست

ی هاتوان در زنگ. بخش زیادی از این فعالیت را میتا شدید دارند

ها در (. تشکیل کالس2006و همکاران،  12تفریح انجام داد )ریدگرز

نصب تجهیزات ورزشی )مانند میله فضاهای آزاد )نه لزوماً چمن(، 

7. Eagly& Chaiken 

8. Deforche 

9. Storch 

10. fister and Reeg 

11. Piteh et al 

12. Ridgers 
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ای هبارفیکس و حلقه بسکتبال(، قرار دادن تعدادی توپ در زنگ

تواند شرایط تفریح به کودکان و درعین حال، نظارت معلمان می

بسیار خوبی را برای فعالیت کودکان و نوجوانان فراهم آورد )ویلنبرگ 

یجاد انگیزه (.اکثر پژوهشگران بر این باورند ا2009، 1و همکاران

میتواند مشارکت ورزشی دانش آموزان را افزایش دهد. میتوان با 

استفاده از برگزاری رویدادهای ورزشی انگیزه های دانش آموزان را 

حیط مدرسه همواره از رفتارهای سالم (. م2015، 2افزایش داد)میشل

پشتیبانی میکند و ایجاد محیط و فضایی با انگیزه در آموزش تربیت 

میتواند باعث انگیزه مضاعفی در دانش آموزان برای تحرک  بدنی

(. افرادی که به طور مرتب ورزش میکنند و 2016، 3گردد)مورتون

در رویدادهای ورزشی شرکت دارند از سطح نگرش باالیی نسبت به 

تربیت بدنی برخوردارند. باید به این افراد دانش و رویدادهایی را 

ان را در سطح باالیی تثبت تدارک دید که تحرک دانش آموز

 (.2018، 4کرد)یانیک

-آموزانی که در کالسطورکلی تحقیقات درخصوص دانشبه

کنند، تأثیر مثبت )یا حداقل هیچ های خارج از مدرسه شرکت می

ا هگونه تأثیر منفی برای این کالساند و هیچتأثیری( را نشان داده

ند که مشارکت دهطورکلی شواهد نشان میگزارش نشده است. به

آموزان راهنمایی، تأثیر مثبتی های ورزشی مدارس برای دانشدر تیم

ونه گبر موفقیت تحصیلی داشته است، ولی برخی تحقیقات هم هیچ

؛ استفنز و 2010و همکاران، 5اند )فاکسارتباطی را گزارش نکرده

-(. اما اغلب محققان بر این عقیده تأکید دارند که دانش6،2002شابن

های بدنی دارند احتمال زانی که مشارکت بیشتری در فعالیتآمو

بیشتری دارد که در آینده هم فعال باشند، از این رو آگاهی از نگرش 

بدنی ضروریست. دانستن آموزان درخصوص درس تربیتدانش

ه دهد کبدنی این امکان را میآموزان درخصوص تربیتنگرش دانش

د طور مشتاقانه حضور خواهنآموزشی بهبدانیم آیا آنها بعدا در فرآیند 

های درسی مشارکت فعال های ورزشی و کالسیافت و در فعالیت

-کند تا مهارتآموزان کمک میدارند یا خیر. این موضوع به دانش

-یتهای تربهای شناختی و حرکتی مناسبی را نیز از طریق کالس

بدنی تربیتآموزان به بدنی بیاموزند. همچنین اطالع از نگرش دانش

ای هتواند به مسئولین در طراحی تجهیزات مدارس، ساختن زمینمی

                                                           
1. Willenberg et al 

4. Mitshell 

5. Morton 

ای بدنی و تعیین اهدافی برسازی برنامه درسی تربیتروزورزشی، به

 آموزان کمک کند.دستیابی بهتر به نیازهای دانش

 روش شناسی

 حقیقاتت دسته در که است پیمایشی -توصیفی تحقیق این روش

 محدوده .شودمی انجام میدانی شکل به و گیردمی قرار کاربردی

 تعداد. دباشمی عراق کردستان اقلیم شامل، تحقیق این انجام مکانی

 ،دهوک، اربیل شامل که باشدمی استان پنج اقلیم هایاستان

 اداره یک دارای استان هر. شوندمی گرمیان و حلبچه، سلیمانیه

 و است شده واقع استان مرکز در که باشدمی پرورش و آموزش

 اریآم جامعه، بنابراین. هستند فعالیت مشغول آن نظر زیر مدارس

 اقلیم دبیرستان و راهنمایی آموزاندانش کلیه را حاضر پژوهش

-ونهنم روش از گیرینمونه برای .دهندمی تشکیل عراق کردستان

 غرافیاییج منطقه کل ابتدا در. شد استفاده( ایخوشه) تصادفی گیری

 و لیمانیهس، خانقین استان مرکز سه سپس و انتخاب کردستان اقلیم

 مقاطع در مدرسه 17، آنها میان از و انتخاب تصادفی بشکل کالر

-نشدا میان در هاپرسشنامه و شده برگزیده دبیرستان و راهنمایی

 تعداد این از که بود نفر 826 شامل تحقیق نمونه .شدند توزیع آموزان

 لشک آنها به مربوط اطالعات و بودند دختر نفر 437 و پسر نفر 389

 .گردید آوریجمع داوطلبانه

: است یافته انجام طریق دو از اطالعات آوریجمع، تحقیق این در

 بخش این در که؛ میدانی روش، دوم ای وکتابخانه روش، نخست

 و گردید آوریجمع نمونه افراد از نامهپرسش وسیله به اطالعات

 این در. شد پرداخته نتایج تحلیل و هافرضیه آزمون به سپس

 یازیامت پنج طیف اساس بر که ساختهمحقق ایپرسشنامه، پژوهش

 این. گرفت قرار دهندگانپاسخ اختیار در شده مشخص لیکرت

-جمعیت اطالعات، اول بخش؛ است بخش سه شامل پیمایش

 طحس، ورزشی مجموعه داشتن مانند هاییمؤلفه زیر شامل شناختی

 سه شامل دوم بخش. داد دستبه را مدرسه از خارج تمرین و مدرسه

. بود فعالیت مورد در( پرسش هر برای سطح سه با همراه) پرسش

 عنوان به جداگانه طور به مورد 7بررسی) سؤال 33 حاوی سوم بخش

 مورد 10، معلمان به نسبت نگرش بررسی مورد 12،شخصی موارد

 و اماکن به نسبت نگرش مورد 4 و درسی برنامه به نسبت نگرش

6.  Yanik 

5. Fox 

6. Stephens and Schaben 
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 درباره آموزاندانش از اطالعات آوریجمع برای که بود( تجهیزات

 انآموزدانش بین از هاداده. شد سؤال آنها بدنیتربیت تجربه مورد

 دستبه نامهپرسش به دادن پاسخ طریق از دبیرستانی و راهنمایی

 انجام کاغذ و مداد توسط و پژوهشگر نظر زیر هاپیمایش همه. آمد

  .گرفت

-های نگرش به درس تربیتبرای بررسی رابطه بین خرده مقیاس

 نامه( از ضریب همبستگی پیرسون استفادهبدنی )بخش سوم پرسش

آمده است. 1شد که نتایج آن در جدول 

 هاضرایب همبستگی برای همه خرده مقیاس .1جدول 

 نمره کل تسهیالت برنامه درسی نگرش به معلم رضایت شخصی ها خرده مقیاس

 67/0 50/0 50/0 45/0 1 رضایت شخصی

 91/0 50/0 75/0 1 45/0 نگرش به معلم

 90/0 51/0 1 75/0 50/0 نگرش به برنامه درسی

 70/0 1 51/0 50/0 50/0 نگرش به تسهیالت و تجهیزات

 1 70/0 90/0 91/0 67/0 نمره کل

 ( میباشد01/0* معناداری در سطح)

 آمده است.  2نتایج آن در جدول  نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای بررسی پایایی پرسش

 هانتایج آلفای کرونباخ خرده مقیاس. 2جدول

 آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها

 78/0 رضایت شخصی

 91/0 نگرش به معلم

 86/0 نگرش به برنامه درسی

 78/0 نگرش به تسهیالت و تجهیزات

 93/0 نمره کل

 

 بندیقهطب، معیار انحراف، میانگین بررسی برای توصیفی آمار از

 نرمال میزان از آگاهی برای، ابتدا در. گردید استفاده غیره ها وداده

 امهاد در. شد اسمیرنوف استفاده -کولموگروف آزمون از ها داده بودن

 نمونه بررسی برای پارامتریک آمار از؛ هاداده بودن نرمال از پس و

 طریق از نگرش با مرتبط متغیرهای. شد استفاده مطالعه مورد

-تربیت هایکالس از شخصی رضایت درخصوص اینامهپرسش

 درسی رنامهب به نگرش، بدنیتربیت معلمان به نسبت نگرش، بدنی

 هب توجه با. شد گیریاندازه تجهیزات و اماکن به نسبت نگرش و

 ؛فرضیه ها بررسی منظور به و ها داده تحلیل برای، پژوهش هدف

 تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب، خی دو آماری هایآزمون از

 افزار منر از استفاده با پژوهش هایداده تحلیل. شد استفاده واریانس

 .گرفت ( انجام19)نسخه « 1اس. پی. اس. اس»

                                                           
1. SPSS 

 نتایج

 میانگین و داشت قرار سال 20 تا 12 محدوده بین هاآزمودنی سن

 بررسی مورد نمونه .بود 78/2 استاندارد انحراف با 14/15 آنان سنی

 دختر نفر 437 و پسر نفر 389 تعداد این از که بود نفر 826 شامل

 راهنمایی دوره در نفر 384 بررسی مورد نمونه از همچنین، بودند

 لتحصی به مشغول دبیرستان دوره در نفر 442 و کردندمی تحصیل

 در و داشت وجود ورزشی سالن مدارس در، درصد 5/84در  .بودند

 عالوه، دربه  .نداشت وجود ورزشی سالن مدرسه در درصد 5/15

 مدرسه از خارج در روزانه شکل به درصد 20 بررسی مورد نمونه

 نای انجام به ماهانه شکل به نیز نفر 98 داشتند و بدنیتربیت تمرین

 فعالیت گونههیچ آموزاندانش درصد 6/45 اما؛ پرداختندمی هافعالیت

  .نداشتند مدرسه از خارج در ورزشی
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 ورزشی هایرشته بین در که دهدمی نشان پژوهش هاییافته

 نفر 273 که ایگونه به، بود بیشتر بقیه از فوتبال در مشارکت نرخ

 فوتبال در بدنیتربیت کالس حین در اغلب درصد 1/33 یعنی

 دینب، داشت قرار دوم رتبه در جهت این از والیبال. داشتند مشارکت

 تهرش اما. داشتند مشارکت فعالیت این در اغلب نفر 124 که شکل

 بود.  مشارکت نرخ کمترین دارای جودو

، رسیبر مورد ورزشی هایفعالیت بین در که دهدمی نشان نتایج

 نفر 260 هک شکل بدین، داشت اختصاص فوتبال به مهارت بیشترین

 سواریدوچرخه، بودند باال مهارت دارای فوتبال در درصد 5/31 یعنی

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

 ینکمتر جودو رشته در گرفت و قرار سوم رتبه در نفر 152 با والیبال

 داشت.  وجود مهارت

 393 داشت؛ قرار اول رتبه در فوتبال نیز مندیعالقه جهت از

 مندقهعال بسیار فوتبال رشته به که بیان کردند( درصد 6/47) نفر

( درصد 7/27) نفر 229 که داشت قرار والیبال آن از پس، هستند

 اریسودوچرخه هستند و مندعالقه بسیار رشته این به اظهار کردند

 وردم نمونه بین در جودو رشته. گرفت قرار سوم رتبه در نفر 207 با

 به خود اختصاص داد.   را مندیعالقه میزان کمترین بررسی

های نگرش به ، میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه3در جدول 

 بدنی در نمونه مورد بررسی آمده است. درس تربیت

 بدنیهای نگرش به درس تربیتمیانگین و انحراف استاندارد مؤلفه .3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل متغیر

 28/4 31/23 35 7 رضایت شخصی

 76/10 39/46 60 12 نگرش به معلم

 09/8 88/37 50 10 نگرش به برنامه درسی

 20/4 65/12 20 4 تسهیالت و تجهیزات

 95/22 78/119 165 33 نمره کل

 

 تحصیلی مورد بررسی آمده است. بدنی در دو دوره ، مقایسه نگرش به درس تربیت4در جدول 

 بدنی در دو دوره تحصیلی مورد بررسیمقایسه نگرش به درس تربیت .4جدول 

 اندازه اثر معناداری آماره انحراف استاندارد میانگین دوره تحصیلی متغیر

 03/0 001/0 07/21 25/4 09/24 راهنمایی رضایت شخصی

 21/4 67/22 دبیرستان

 06/0 001/0 52/45 29/9 04/49 راهنمایی نگرش به معلم

 25/11 89/43 دبیرستان

نگرش به برنامه 

 درسی

 05/0 001/0 70/40 48/7 91/39 راهنمایی

 28/8 21/36 دبیرستان

تسهیالت و 

 تجهیزات

 08/0 001/0 33/64 81/3 93/13 راهنمایی

 20/4 57/11 دبیرستان

 07/0 001/0 31/61 07/20 97/126 راهنمایی نمره کل نگرش

 51/23 34/114 دبیرستان

 

-دهد که در نگرش به درس تربیتدر حالت کلی نتایج نشان می

آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت معناداری بدنی بین دانش

(، در دوره راهنمایی میانگین P<001/0و  F=31/61وجود دارد )

 34/114و در دوره دبیرستان  97/126بدنی نگرش به درس تربیت

از  آموزان راهنماییبدنی در دانشاست، یعنی نگرش به درس تربیت

 07/0اندازه اثر در این مؤلفه  آموزان دوره دبیرستان بیشتر است.دانش

، مقایسه نگرش به درس  5است که خیلی کم است. در جدول 

 آموزان دختر و پسر آمده است. بدنی در دو گروه دانشتربیت
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 آموزان دختر و پسربدنی در دو گروه دانشمقایسه نگرش به درس تربیت .5جدول 
 اندازه اثر معناداری آماره انحراف استاندارد میانگین جنس متغیر

 001/0 83/0 05/0 64/4 31/23 پسر رضایت شخصی

 93/3 25/23 دختر

 01/0 005/0 77/7 35/11 99/44 پسر نگرش به معلم

 07/10 15/47 دختر

نگرش به برنامه 

 درسی

 009/0 008/0 99/6 69/8 37 پسر

 54/7 55/38 دختر

 تسهیالت و

 تجهیزات

 003/0 11/0 52/2 50/4 33/12 پسر

 89/3 82/12 دختر

 008/0 01/0 22/6 82/24 64/117 پسر نمره کل نگرش

 91/20 77/121 دختر

 

-دهد که در نگرش به درس تربیتدر حالت کلی نتایج نشان می

وجود دارد آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری بدنی بین دانش

(22/6=F  01/0و>Pدر دختران میانگین نگرش به درس تربیت ،)-

است، یعنی نگرش به درس  64/117و در پسران  64/117بدنی 

آموزان پسر بیشتر است. آموزان دختر از دانشبدنی در دانشتربیت

 است که خیلی کم است.  008/0اندازه اثر در این مؤلفه 

-بین نرخ مشارکت در فعالیت، ضرایب همبستگی 6در جدول 

 بدنی آمده است. های ورزشی و نگرش به درس تربیت

 بدنیهای ورزشی و نگرش به درس تربیتضرایب همبستگی بین نرخ مشارکت در فعالیت .6جدول 

نگرش به برنامه  نگرش به معلم رضایت شخصی شاخص

 درسی

تسهیالت و 

 تجهیزات

 نمره کل نگرش

 03/0 04/0 01/0 009/0 06/0 ضریب همبستگی

 43/0 25/0 74/0 80/0 06/0 سطح معناداری

 

-دهد که بین نرخ مشارکت در فعالیتنشان می 6نتایج جدول 

آموزان رابطه بدنی در دانشهای ورزشی و نگرش به درس تربیت

 معناداری وجود ندارد.

-لیتفعا در مهارت میزان داد که بینها نشان بررسی همبستگی

 رابطه آموزاندانش در بدنیتربیت درس به نگرش و ورزشی های

 یورزش هایفعالیت به عالقه همچنین میزان .نداشت وجود معناداری

 نداشت.  بدنیتربیت درس به نگرش داری بانیز رابطه معنی

 به نگرش و ورزشی رویدادهای بین همبستگی بررسی ضرایب

 تبالیفو رویدادهای در مشارکت بدنی نشان داد که بینتربیت درس

 داشت وجود 09/0 همبستگی ضریب بدنیتربیت درس به نگرش و

 در مشارکت بین همچنین. است معنادار P<01/0 سطح در که

( و 11/0(، شنا )08/0(، ایروبیک )08/0هندبال ) رشته رویدادهای

جود داری وارتباط معنی بدنیتربیت درس به نگرش با (09/0جودو )

 داشت. 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج پژوهش نشان داد که در مؤلفه رضایت شخصی بین 

آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت وجود دارد، یعنی دانش

آموزان دوره راهنمایی بدنی در دانشرضایت شخصی از درس تربیت

س خرده مقیا بیشتر است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در

آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت نگرش به معلم بین دانش

آموزان دوره راهنمایی نگرش بهتری معناداری وجود دارد، یعنی دانش

بدنی دارند. همچنین در خرده مقیاس نگرش به به معلم درس تربیت

آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت برنامه درسی، بین دانش

آموزان دوره راهنمایی اداری وجود داشت، بدین شکل که دانشمعن

هش بدنی داشتند. همچنین پژونگرش بهتری به برنامه درسی تربیت

داد که در خرده مقیاس نگرش به تسهیالت و تجهیزات بین نشان 

آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تفاوت معناداری وجود دارد. دانش
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-دانش بدنی درتجهیزات در درس تربیتیعنی نگرش به تسهیالت و 

آموزان دوره دبیرستان بیشتر است. پس آموزان راهنمایی از دانش

-آموزان دوره راهنمایی نگرش بهتر و مثبتتوان گفت که دانشمی

نقش چشمگیری در رشد  بدنیبدنی دارند. تربیتتری به درس تربیت

ها و المت استخوانتواند در رشد و سکودکان و نوجوانان دارد و می

عضالت و مفاصل و همچنین کنترل وزن بدن، بهبود عملکرد قلبی 

و تنفسی و کاهش میزان چربی مؤثر باشد. مدارس فرصت 

آورند تا همه کودکان بتوانند از طریق فردی را فراهم میمنحصربه

به میزان توصیه شده فعالیت بدنی  بدنیهای اجباری تربیتکالس

و همکاران در  1(. ایلکر2003زمان جهانی سالمت، دست یابند )سا

آموزان در تحقیق با عنوان بررسی نگرش دانش 2009سال 

تن جنسیت بدنی با درنظر گرفدبیرستانی ترکیه نسبت به درس تربیت

و مقطع تحصیلی گزارش کردند که نگرش آنها با توجه به عوامل 

های کالسآموزان در فوق تفاوتی نکرده و مشارکت این دانش

بدنی سبب دستیابی به نتایج شناختی مثبتی شده است. تربیت

( انجام گرفت نشان داده 2003براساس مروری که توسط سالمون )

 های شخصیتی و عواملشد که نگرش کودکان تحت تأثیر ویژگی

های شخصیتی مربوط به سن، جنس گیرد. ویژگیای قرار میزمینه

-ای شامل کیفیت کالسامل زمینهو نوع رشته ورزشی هستند و عو

. های خارج از مدرسه هستندبدنی و دسترسی به فعالیتهای تربیت

های شخصیتی کودکان، کودکان در براین اساس، باتوجه به ویژگی

نی نسبت به بدتری نسبت به درس تربیتمقطع ابتدایی نگرش مثبت

 مثبتگذرد، نگرش کودکان کمتر راهنمایی دارند و هرچه زمان می

(. 2004و همکاران، 3؛ ژیانگ2،2008خواهد بود )بیدل و موتری

 تریآموزان ابتدایی نگرش مثبتهمچنین گزارش شده که دانش

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

فشار های بدنی سخت و پرناشی از فعالیت بدنی دارند، ولی از فعالیت

دریافت که کودکان کم سن و سال  (2004) 4برند. لیلذت نمی

ری به تتری به فعالیت بدنی دارند و عالقه مثبتهای مثبتنگرش

ت تواند تحآن دارند، هرچند پاسخگویی آنها به سؤاالت تحقیق می

 تر آنها قرار داشته باشد.تأثیر توانایی تحصیلی پایین

 نتایج پژوهش نشان داد که فقط در مؤلفه نگرش به برنامه درسی

آموزان دارای سالن ورزشی در مدرسه و عدم وجود بین دو گروه دانش

                                                           
1. Ilker 

2. Biddle and Mutrie 

آموزانی که در مدرسه سالن تفاوت معناداری وجود دارد، یعنی دانش

دنی بخود سالن ورزشی دارند نگرش بهتری به برنامه درسی تربیت

دارند. در تحقیقی که در کشور ولز انجام گرفت نشان داده شد که 

آموزان را از انجام فعالیت بدنی تواند دانشی میکیفیت اماکن ورزش

بازدارد و نیز، وجود رختکن عامل مؤثری در عدم پرداختن به فعالیت 

 بدنی توسط دختران است. 

 هاینتایج پژوهش نشان داد که بین میزان مهارت در فعالیت

 آموزان رابطه معناداریبدنی در دانشورزشی و نگرش به درس تربیت

ش در بدنی و ورزد. نتایج پژوهش بین میزان تمرین تربیتوجود ندار

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

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

؛ در گروهی که به شکل هفتگی تمرین 99/23رضایت شخصی 

ه تمرین دارند، ؛ در گروهی که به شکل ماهان83/23دارند، میانگین 

و در گروهی که هرگز تمرین ندارند، میانگین  81/22میانگین 

د دهاست، نتایج تحلیل واریانس نشان می 79/22رضایت شخصی 

که بین گروه ها از لحاظ رضایت شخصی تفاوت معناداری وجود 

است که خیلی کم است. نتایج  02/0دارد. بر این اساس اندازه اثر 

د که بین دو گروه روزانه و هرگز تفاوت رضایت آزمون توکی نشان دا

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

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

فاوت ها تاما نتایج نشان داد که در مؤلفه نگرش به معلم بین گروه

توانند بر مشارکت بیان نیز میمعناداری وجود ندارد. معلمان و مر

-نوجوانان و جوانان در ورزش و فعالیت جسمانی تأثیر بگذارند )گرین

ن ندرت از مربیاکنندگان به(. با این حال، شرکت1978دورفر و لیوکو، 

خود به عنوان نافذترین اشخاص در انتخاب فعالیت ورزشی خود نام 

ه والدین رآیندی باشد کبرند. شاید نقش معلمان و مربیان تقویت فمی

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

آموزان در فعالیت جسمانی و در افزایش یا کاهش مشارکت دانش

-نهای جدید و هیجاتوانند فعالیتورزش نادیده گرفته شود. آنان می

یری به یادگانگیزی را به کودکان و نوجوانان معرفی کنند و آنها را 

های مربوط به آن ورزش تشویق کنند. برعکس این قضیه مهارت

نیز صادق است، یعنی مربیان و معلمان ممکن است شاگردان خود 

را از ورزش و فعالیت بدنی دور کنند. تجارب ناپسند ممکن است 

3. Xiang 

4. Lee 
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عواقب ناگواری در طول عمر و شیوه زندگی فرد داشته باشد )اشنایدر 

 .(1983و اشپریتز، 

از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان داد که، بین میزان تمرین  

بدنی و ورزش در خارج از مدرسه و مؤلفه نگرش به برنامه تربیت

وجود دارد، در گروهی که به شکل  08/0درسی ضریب همبستگی 

؛ در 27/39روزانه تمرین دارند، میانگین نگرش به برنامه درسی 

؛ در 45/37ند، میانگین گروهی که به شکل هفتگی تمرین دار

گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند، میانگین نگرش به برنامه 

و در گروهی که هرگز تمرین ندارند، میانگین نگرش  28/38درسی 

 دهداست، نتایج تحلیل واریانس نشان می 19/37به برنامه درسی 

ها از لحاظ نگرش به برنامه درسی تفاوت معناداری که بین گروه

است که خیلی ضعیف است.  01/0ود دارد. بر این اساس اندازه اثر وج

نتایج آزمون توکی بیانگر آن است که در نگرش به برنامه درسی 

آموزانی که به شکل روزانه تمرین دارند و فقط در دو گروه دانش

آموزانی که هرگز تمرین ندارند تفاوت معناداری وجود دارد، دانش

ی که به شکل روزانه تمرین دارند نگرش آموزانیعنی گروه دانش

 ها نشان داد که، بین میزانبهتری دارند. همچنین نتایج تحلیل داده

بدنی و ورزش در خارج از مدرسه و مؤلفه نگرش به تمرین تربیت

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

و  ه تسهیالتکه به شکل روزانه تمرین دارند، میانگین نگرش ب

؛ در گروهی که به شکل هفتگی تمرین دارند، 52/13تجهیزات 

؛ در گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند، میانگین 48/12میانگین 

و در گروهی که هرگز تمرین  18/12نگرش به تسهیالت و تجهیزات 

است، نتایج  30/12ندارند، میانگین نگرش به تسهیالت و تجهیزات 

ها از لحاظ نگرش به دهد که بین گروهنشان می تحلیل واریانس

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

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

 آموزانی که به شکل روازنه تمرینکه در این مؤلفه بین دو گروه دانش

تمرین ندارند تفاوت معناداری وجود  آموزانی که هرگزدارند و دانش

آموزانی که به شکل روزانه تمرین دارند نگرش دارد. یعنی دانش

ن ها نشان داد که، بیبهتری دارند. در حالت کلی نتایج تحلیل داده

بدنی و ورزش در خارج از مدرسه و نگرش به میزان تمرین تربیت

ر گروهی که وجود دارد، د 09/0بدنی ضریب همبستگی درس تربیت

                                                           
1. Quick 

2. Fox 

دنی ببه شکل روزانه تمرین دارند، میانگین نگرش به درس تربیت

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

؛ در گروهی که به شکل ماهانه تمرین دارند، میانگین 38/119

و در گروهی که هرگز تمرین  70/119بدنی نگرش به درس تربیت

است، نتایج  98/117بدنی درس تربیت ندارند، میانگین نگرش به

ها از لحاظ نگرش به دهد که بین گروهتحلیل واریانس نشان می

بدنی تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس اندازه اثر درس تربیت

است که یک اندازه اثر خیلی ضعیف است. نتایج آزمون توکی  01/0

ورزشی خارج از  دهد که گروهی که به شکل روزانه تمریننشان می

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

( 2010و همکاران ) 1بدنی دارند. کوئیکتری به درس تربیتمناسب

باشگاه  9طور میانگین با گزارش کردند که مدارس در انگلستان به

ورزشی که  5کنند و هایی را برقرار مینامهورزشی ارتباطات یا تفاهم

درصد(،  79ترین تفاهمات با آنها برقرار شده شامل فوتبال )بیش

درصد( و  51درصد(، شنا ) 55درصد(، حرکات موزون ) 61کریکت )

-طورکلی تحقیقات درخصوص دانشدرصد( هستند. به 50راگبی )

کنند، تأثیر های خارج از مدرسه شرکت میآموزانی که در کالس

منفی  گونه تأثیراند و هیچدادهمثبت )یا حداقل هیچ تأثیری( را نشان 

دهند که ها گزارش نشده است. شواهد نشان میبرای این کالس

آموزان راهنمایی، های ورزشی مدارس برای دانشمشارکت در تیم

تأثیر مثبتی بر موفقیت تحصیلی داشته است، ولی برخی تحقیقات 

؛ 2010و همکاران، 2اند )فاکسگونه ارتباطی را گزارش نکردههم هیچ

 (. 3،2002استفنز و شابن

نتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت در رویدادهای فوتبالی 

بدنی رابطه مثبت وجود دارد، یعنی هرچه و نگرش به درس تربیت

که میزان مشارکت در رویدادهای فوتبالی بیشتر باشد، نگرش به 

بدنی بهتر است و برعکس هر چه که میزان مشارکت درس تربیت

کمتر باشد نگرش بدتر است. همچنین بین مشارکت در رویدادهای 

بدنی رابطه مثبت وجود دارد. رشته هندبال و نگرش به درس تربیت

بر این اساس بین مشارکت در رویدادهای رشته ایروبیک و نگرش 

بدنی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد به درس تربیت

های شنا و جودو و نگرش به های رشتهکه بین مشارکت در رویداد

بدنی نیز رابطه مثبت وجود دارد. این بدان معنی است درس تربیت

3. Stephens and Schaben 
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که هرچه میزان مشارکت در این رویدادها بیشتر باشد نگرش به 

بدنی بهتر است و برعکس. اما بین مشارکت در سایر درس تربیت

ه ابطبدنی رهای ورزشی و نگرش به درس تربیترویدادهای رشته

( نشان داد که 2010و همکاران ) 1وجود نداشت. تحقیق کوئیک

رشته ورزشی مختلف را برای  19طور میانگین مدارس انگلستان به

های ارائه شده در ترین ورزشکنند و رایجدختران و پسران ارائه می

مدارس شامل فوتبال، حرکات موزون، دوومیدانی، کریکت، چوگان 

ایی که احتمال کمتری برای ارائه آنها در هو شنا هستند و ورزش

-یابی و دوچرخهمدارس وجود دارد شامل تنیس، بدنسازی، جهت

( گزارش کردند که 2001) 2وود و استیلولسواری هستند. گرین

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

زون دهند. افمی بال و والیبال را ترجیحدختران ژیمناستیک، سافت

ختران تری نسبت به دبراین، نشان داده شده که پسران نگرش مثبت

های بدنی با ریسک باال دارند، ولی دختران عالقه درخصوص فعالیت

و  3های بدنی زیبا و حرکات جذاب دارند )هیکبیشتری به فعالیت

(. اگرچه برخی تحقیقات مانند سوبارمانیان و 2001همکاران،

( تفاوت معناداری را بین نگرش دختران و پسران 2002سیلورمن )

های محبوب بدنی گزارش نکردند. درخصوص فعالیتبه تربیت

( دریافتند که کودکان عالقه 2001) 4وود و استیلولکودکان، گرین

زیادی به بسکتبال، شنا، والیبال و فوتبال دارند و عالقه آنان به 

 بدمینتون و هاکی کمتر است.

در  مندیوهش حاکی از این است که بین میزان عالقهنتایج پژ

ان آموزبدنی در دانشهای ورزشی و نگرش به درس تربیتفعالیت

آموزان در رویدادهای رابطه معناداری وجود ندارد. حضور دانش

 آنها درپی خواهد داشتمنافعی را در رابطه با سالمت ورزشی مدارس 

، بیش از 2002-2003صیلی . در سال تح(1995، و همکاران 5رونآ)

یافته شرکت های سازمانآموزان آمریکایی در ورزشنیمی از دانش

ه و همکاران تپا(. 2003، 6ایکردند )فدراسیون ملی موسسات مدرسه

موزانی که در یک یا آ(در یک بررسی جامع نشان دادند دانش2000)

کنند بیش از دیگران رفتارهای مثبت چند ورزش تیمی شرکت می

ها و مسابقات اگرچه ورزش، با این حال .مبتنی بر سالمت دارند

 ولی نیمکند، موزان را درگیر میآای بیش از نیمی از دانشمدرسه

                                                           
1. Quick 

2. Greenwood and Stillwell 

3. Hick 

4. Greenwood and Stillwell 

دارس درواقع در م نیاز دارند.فعالیت بیشتری  به و ندلادیگر غیرفع

ها تنها برای درصد کمی به این ورزش ، پرداختنبزرگ پرجمعیت و

ی هامدارس ورزش گونهاگرچه این .پذیر استامکانموزان آاز دانش

موزانی که قادر به آدانش یتعداد نهای، کنندرا ارائه می بیشتری

 ناچیز باشد. مکن استنها هستند مآپرداختن به 

هدف پژوهش کاربردی این است که نشان دهد بین رابطه 

نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی 

مدارس رابطه وجود دارد و همچنین برگزاری رویدادهای ورزشی  در

در مدارس باعث میشود که دانش آموزان عالقه بیشتری به درس 

تربیت بدنی پیداکنند و انگیزه آنان برای داشتن زندگی فعال افزایش 

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

زخورد وسیعی در سطح جامعه امروزی داشته انگیزاننده میتواند با

 باشد.
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