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چکیده
هدف این پژوهش ،مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران ،معلمان ،والدین ودانش
آموزان شهر رشت بود .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیهی مدیران ،معلمان و دانشآموزان
و والدین آنان در مدارس ابتدایی شهر رشت بود که از بین آنان به روش خوشه ای و تصادفی نظاممند ،تمامی مدیران ( 060نفر)
 312 ،معلم و  381دانش آموز به همراه والدین آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری داده ها ،پرسشنامهی
محققساختهای بود که موقعیتهای مختلف آموزشی این درس را درمقایسه با دیگر دروس دورهی ابتدایی میسنجید .روایی
صوری و محتوایی این ابزار به وسیله اساتید دانشگاه ،سرگروههای درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ
تایید شد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای فریدمن ،ویلکاکسون ،یومان ویتنی ،کروسکال والیس استفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین موقعیت درس تربیت بدنی و موقعیت سایر دروس از دیدگاه دانشآموزان ،والدین،
مدیران و معلمان وجود دارد .بدین ترتیب که دانشآموزان درس تربیت بدنی را در رتبه چهارم ،والدین نیز درس تربیت بدنی را
در رتبه سوم و مدیران و معلمان درس تربیت بدنی را دررتبه اول قرار دادند.
کلید واژه ها :موقعیت آموزشی ،درس تربیت بدنی ،دوره ابتدایی.

 .0دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،ایران ،نویسنده مسئولsaeedabdi338@yahoo.com ،
 .6استاد تمام مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،ایران.
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مقدمه
فعالیت بدنی وتحرک بدنی به عنوان یکی از ارکان تربیت عمومی در دوران رسمی از جایگاه خاصی برخوردار است ،اهمیت
این امر مهم ،در دوران ابتدایی که شکل پذیری کودک ،حساسترین دوران را طی می کند ،دوچندان است (ایزدی ،عابدینی
ومنصوری .)68 ،0341 ،توجه به درس تربیت بدنی در مدارس ،به دلیل اثرات مثبت این درس در جنبه های گوناگون زندگی
دانش آموزان بیش ازگذشته شده است ،اما با وجود تالش های گسترده ای که صورت گرفته است چشم انداز روشن وقابل قبولی
از این درس در سطح جهانی وجود ندارد (آزمون .)07 ،0340 ،البته در سال های اخیر درس تربیت بدنی در مدارس ایران و به
ویژه در مقطع ابتدایی با توجه به تغییرات در برنامه ریزی درسی ،تامین معلمین متخصص ،تحوالت مثبت و بسیاری را تجربه کرده
است .همچنین ،در پژوهشهای بسیاری ،ابعاد مختلف این درس مانند کمبود فضا و امکانات ،محتوا و آموزش ،ضرورت کتاب
درسی  ،روش تدریس ،اهداف ،ارزشیابی بررسی شده است ،اما به ابعاد نگرشی و جنبههای نرم افزاری درس تربیت بدنی کمتر
پرداخته شده است .بنابراین یکی از موضوعات مهم ،بررسی موقعیت درس تربیت بدنی درمقایسه با سایر دروس مدرسه است که
می توان آن را نوعی نگرش سنجی مستقیم به حساب آورد.
نگرش افراد از عوامل اثرگذار بر فعالیت بدنی است ،لذا دیدگاه و نگرش دانش آموزان و والدینشان وهمچنین معلمان
ومدیران مدارس در موقعیت درس تربیت بدنی اثرگذار می باشد .نگرش مثبت به تربیت بدنی و تجربه لذت بخش از این درس
باعث افزایش فعالیت بدنی درطول عمر میشود (وبندیکوا و دبی 6107 ،0و برنستین ،فیلیپس و سابرامانیام .)6100 ،6اسماعیلی
( )0383نیز در پژوهشی ،مشکل اساسی درس تربیت بدنی را نبود نگرش مثبت نسبت به این درس میداند ،ولی موقعیت درس
تربیت بدنی در میان سایر دروس مشخص نیست (اصالنخانی ،فتحی و قلعه نوعی .)0380 ،مرورپژوهش ها در این رابطه نشان می
دهد که ذینفعان مختلف آموزشی ،دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی نسبت به این درس دارند .مثال در پژوهش حیدرپور()0377
هیچکدام از مدیران زن و فقط  5درصد مدیران مرد دوره ابتدایی درس تربیت بدنی را در اولویت اول قرار دادند .همچنین در
پژوهش افضل پور ،زرنگ وخوشبختی ( 57 ،)0382درصد مدیران و 50درصد معلمان نسبت به درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی
دیدگاه مثبتی داشتند .درپژوهش عبدیمقدم ،رمضانینژاد و پورسلطانی ( )0347مدیران و معلمان رتبه اول تا سوم را به درس
تربیت بدنی دادند .بالگا و آنتاال )6161( 3در پژوهشی نشان دادند  81درصد معلمان در مدارس ابتدایی ،درس تربیت بدنی را مانند
سایر دروس مهم میدانند و از دیدگاه  07درصد معلمان اهمیت درس تربیت بدنی از دروس دیگر بیشتر است .همچنین در پژوهش
دراگوتینویچ ومترویچ )6161( 0نیزنگرش معلمان به درس تربیت بدنی مثبت بود ،که تا حدی روند تغییرات مثبت دیدگاه معلمان
و مدیران را نسبت به درس تربیت بدنی نشان میدهد.
والدین نیز به عنوان مهم ترین الگوی رفتاری دانش آموزان میتوانند مانند مدیران و معلمان از فعال بودن دانشآموزان در
مدرسه حمایت بیشتری کنند .همان طورکه دانتون و همکاران ،)6113( 5مگان دوبویس ، )6101( 2چاپل و کلومنل،)6106( 7
چک و پاندی )6102( 8و یلدیز و یوزبک )6108( 4نشان دادند که نگرش مثبت والدین به فعالیت بدنی ،تأثیر مثبتی برنگرش
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فرزندان دارد .اتحادیه ملی ورزش و تربیت بدنی آمریکا ،)6111( 0درمورد کالسهای تربیت بدنی مدرسه از  211نفر از والدین
سوال کرد که  80درصد والدین خواستار وجود برنامه تربیت بدنی در مدارس بودند .همچنین درپژوهشهای دیگری ،نگرش
اکثر والدین به درس تربیت بدنی مثبت بود (انوشه0382 ،؛ کوئینرستد ،اهمان و اریکسون6118 ،6؛ یلدیز و یوزبک.)6108 ،
در بین سالهای 0370تا  0374نتایج بسیاری از پژوهشهای داخل کشور ،موقعیت درس تربیت بدنی از دیدگاه والدین را
پایین و تا حد متوسط نشان داد .درپژوهشی ،دیدگاه های  0060معلم و 0140مدیر مدارس ابتدایی  68استان ،بررسی شد که نتایج
نشان داد  22درصد معلمین مرد و  24/5درصد معلمین زن ،میزان توجه والدین را به درس تربیت بدنی در حد کم و متوسط
گزارش کردهاند (مظفری ،معین فرد ،پورسلطانی ،مشرف جوادی و اسماعیلی .)0388 ،پسندیده ( )0388نیز بیان کرد  81درصد
معلمان و مدیران مدارس ابتدایی معتقدند که والدین پیشرفت های ورزشی فرزندان خود را کمتر از سایر دروس دنبال می کنند.
با وجود این و بر اساس نتایج پژوهش خلیل پور ( ،)0384بیش از نیمی از والدین دانش آموزان ابتدایی معتقدند که ورزش بر
دروس نظری فرزندان اثر منفی ندارد .رمضانینژاد ،همتینژاد و هژبری ( )0346در پژوهشی نشان دادند درس تربیت بدنی از
دیدگاه والدین در بین  01درس در رتبه هفتم قرار دارد .عبدیمقدم وهمکاران ( )0347نیز نشان دادند والدین ،درس تربیت بدنی
را در اولویت هفتم تا نهم قراردادند.
دیدگاه دانشآموزان نیز درباره درس تربیت بدنی بسیار مهم است ،چانگ و فیلیپس ،)6116( 3سالمون ،)6113( 0دینگ و
همکاران )6112( 5و زنگ و هیپسچر ولیونگ )6100( 2نشان داده اند نگرش دانشآموزان عامل مهمی شرکت در فعالیت بدنی
است (زنگ ،هیپسچر ولیونگ .)6100 ،درپژوهشی متروویچ وگراتونوویچ ( )6104روی  367دانشآموز ابتدایی با عنوان نگرش
دانشآموزان ابتدایی به تدریس درس تربیت بدنی انجام شد .نگرش اکثر دانشآموزان به تربیت بدنی مثبت بود و همچنین ازنظر
 28درصد پسران و  77درصد دختران اهمیت درس تربیت بدنی و ریاضیات برابر بود .باالگا ،آنتاال وجارسالوا )6104( 7نیز
درپژوهشی روی  038دانش آموز ابتدایی نشان دادند 25 ،درصد دانش اموزان نگرش مثبتی به درس تربیت بدنی دارند .همچنین
در پژوهش های دیگری العنزی ،)6115( 8سابرامانیام و سیلورمن ،)6117( 4کوئینرستد و همکاران ( ،)6118محمدی زاده ()0384
و یلدیز وازبک ( )6108نیز نگرش مثبت دانشآموزان به درس تربیت بدنی را نشان دادند .برخی از محققان برای بررسی نگرش
افراد نسبت به درس تربیت بدنی از تعیین جایگاه یا موقعیت این درس در مقایسه با سایر دروس مدرسه استفاده کرده اند .مثال در
تحقیق مککرون )6115( 01موقعیت درس تربیت بدنی پایین بود و دانش آموزان در بین چهارده درس ،درس تربیتبدنی را در
رتبه نهم قراردادند .همچنین در پژوهشی دیگری 03 ،درصد دانش آموزان درس تربیتبدنی را در روند آموزشی مدارس مهم
دانستند و بعد ازدروس ریاضی ،انگلیسی و علوم در رتبه چهارم قرار دادند (بیبک ،گودوین ،ارسگا.)6117 ،00
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در داخل کشور نیز موقعیت آموزشی این درس در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم بررسی شده است .حیدرپور()0377
دریافت که در مقطع متوسطه تنها  6/03درصد مدیران مدارس درس تربیت بدنی را در اولویت اول قرار داده اند .از طرف دیگر
با اینکه اصالنخانی وهمکاران ( )0380نشان داد اکثر دانشآموزان جایگاه درس تربیت بدنی را در مقایسه با سایر دروس پایین تر
از معلمان و مدیران ارزیابی کرده بودند ،ولی آزمون ( )0384نشان داد اکثر دانشآموزان نگرش مثبتی به جایگاه درس تربیت
بدنی دارند و آن را در ردیف دروس ریاضی و علوم قرار دادهاند.
رمضانینژاد و همکاران ( )0346با بررسی موقعیت درس تربیت بدنی در بین ده درس مقطع راهنمایی نشان داد که این درس
از دیدگاه دانش آموزان در رتبهی ششم و بعد از دروس ریاضی ،علوم ،زبان انگلیسی ،ادبیات وحرفه وفن و از دیدگاه والدین
در بین ده درس در رتبه هفتم قرار دارد .در پژوهش رمضانی نژاد وعبدی مقدم ( )0343در دوره متوسطه اول ،درس تربیت بدنی
از دیدگاه معلمان در رتبه اول ،از دیدگاه مدیران بعد از ریاضی در رتبه دوم قرار داشت .دراین پژوهش دانش آموزان و والدینشان
درس تربیت بدنی را بعد از دروس ریاضی ،علوم تجربی و زبان انگلیسی قراردادند .همچنین درپژوهش دیگری عبدیمقدم
وهمکاران ( )0347نیز نشان دادند که درس تربیت بدنی از دیدگاه دانشآموزان و والدین رشته های ریاضی ،تجربی و انسانی
دورهی متوسطه بعد از دروس علوم پایه در رتبه های ششم تا نهم و از دیدگاه مدیران و معلمان در اولویت های اول تا چهارم
قرارگرفت .برخی از محققان نیز تاثیر ویژگیهای فردی را بر نگرش دانشآموزان به درس تربیت بدنی بررسی کردهاند .مثال
رامیز )6114( 0نشان داد که نگرش به درس تربیت بدنی و اولویت قائل شدن برای آن تحت تاٌثیر سن و جنسیت تغییر میکند .در
پژوهش چک و پاندی ( )6102و کایا و سلبی )6161( 6نگرش دانشآموزان پسر نسبت به دختر بیشتر است .برخی ازمحققان
نشان دادند نگرش مثبت دانشآموزان به درس تربیت بدنی با افزایش دوره تحصیلی کاهش مییابد (سیلورمن و سابرامانیام6117 ،
و یلدیز وازبک .)6108 ،همچنین محققان دیگری ،نگرش دانشآموزان کوچکتر را به تربیتبدنی مثبتتر ارزیابی کردند و
نشان دادند دانشآموزان کالسهای پایین تر عالقهی بیشتری به انواع فعالیت بدنی دارند (الهیبی 6118 ،3و رامیز.)6114 ،
با اینکه در پژوهشهای بسیاری دیدگاه و نظرات کلی برخی ذینفعان اصلی درس تربیت بدنی بررسی شده است ،ولی در
این پژوهش دیدگاه چهارگروه از ذینفعان و به ویژه درباره متغیرهای مختلف آموزشی دروس مقطع ابتدایی شامل فارسی ،ریاضی
 ،علوم ،قرآن وهدیه های آسمانی ،مطالعات اجتماعی ،هنر و تربیت بدنی مورد توجه قرار گرفته است .چون این دوره از نظر
شکلدهی رفتار ورزشی ،استعدادیابی و ایجاد نگرش و خودپنداره مثبت در ورزش بسیار مهم است  .ضمنا اگر سه گروه والدین،
معلمان و دانشآموزان بتوانند در این مسیر هماهنگ عمل کنند در مقاطع باالتر امکان ادامه مشارکت ورزشی دانشآموزان بیشتر
می شود .البته ممکن است این گروهها با دیدگاه متفاوتی درباره دروس قضاوت کنند و اولویت های متفاوتی برای آنها در نظر
بگیرند .به طور کلی مشخص نیست که مدیران ،معلمان ،والدین و دانشآموزان چه اولویتی برای درس تربیت بدنی در مقایسه با
سایر دروس در نظر می گیرند ،از طرف دیگر ،این رتبه بندی نشان میدهد که جنبههای مختلف این درس ،چقدر برای ذینفعان
اصلی اهمیت دارد .از اینرو ،در پژوهش حاضر اولویت درس تربیت بدنی نسبت به دروس دیگر از دیدگاه دانشآموزان به عنوان
مخاطبان اصلی این درس و هم از دیدگاه والدین ،مدیران و معلمان به مثابهی مهمترین الگوی رفتاری دانشآموزان بررسی شده
است.
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روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیهی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و
غیردولتی دورهی ابتدایی ( 34821نفر) و والدین آنها ،همچنین کلیه مدیران مدارس مورد بررسی ( 060نفر) و معلمان (0525
نفر که  011نفر معلم تربیت بدنی بودند) دوره ابتدایی مدارس شهر رشت تشکیل دادند .نمونه گیری به روش خوشهای و تصادفی
نظاممند انجام گرفته است .طبق جدول مورگان ،کلیه مدیران مدارس ،تعداد  312معلم (05معلم تربیت بدنی و  640دبیر غیرتربیت
بدنی) و  381دانشآموز و والدین آنها به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند .ابتدا مدارس ابتدایی در نواحی شهر رشت
مشخص شد و از هر ناحیه  0مدرسه دخترانه و 0مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد .با توجه به احتمال افت آزمودنی
ها 361 ،معلم 011 ،دانشآموز و والدین آن ها انتخاب شدند .البته والدین حداقل دارای مدرک دیپلم و والدین همان
دانشآموزانی بودند که به پرسش نامه پاسخ دادند .با توجه به تفاوت جامعه آماری دانشآموزان دختر و پسر و همچنین معلمان
زن و مرد ،تعداد  045معلم زن و  005معلم مرد و تعداد  047دانش آموز دختر و  613دانشآموز پسر بودند.
این پژوهش از پرسشنامهی محققساخته استفاده شدکه موقعیت کلیه دروس را در  65متغیرآموزشی مانند اهمیت ،عالقه،
لذت ،آسان بودن ،ارتباط با شغل و تحصیل ،مفید بودن ،جالب و هیجان انگیز،آگاهی و اطالعات ،استرس و فشارکمتر ،کمک
به زندگیآینده ،تالش ،انگیزه ،نیاز ،امکانات آموزشی ،احساس شادی و نشاط ،همکاری وکارگروهی ،رفتارهای درست ،فعالیت
در خارج از مدرسه ،آرامش و راحتی ،کمک به دروس دیگر ،راضی بودن ،کار وتمرین ،بی نظمی و پرخاشگری کمتر ،کسل
کننده نبودن ،خرج و هزینه و حمایت پدر ومادر میسنجید .آزمودنیها در مورد هر متغیر آموزشی ،کلیه دروس را به ترتیب با
رتبه ( 0پایین ترین اولویت ) تا ( 5بهترین اولویت ) اولویتبندی میکردند و اولویت نهایی هردرس با حاصل جمع اولویت همه
متغیرهای آموزشی بود .درسی که از مجموع این متغیرها امتیاز بیشتری کسب میکرد ،اولویت بهتری در میان سایر دروس داشت.
برای تعیین روایی صوری ابزار 01 ،نفر از اساتید دانشکده تربیت بدنی و 01نفر از کارشناسان وسرگروه های آموزشی دوره
ابتدایی ،درمورد جنبههای مختلف پرسشنامه اظهار نظرکردند و پیشنهادهای آنان نیز اعمال گردید .میزان ثبات درونی پرسشنامه
در چهارگروه آزمودنی با استفاده از آلفای کرونباخ ( r= 1/78تا  )r=./86تایید شد.
دانشآموزان و معلمان با توجه به جامعه آماری آنان انتخاب شدند .پرسشنامه مدیران و معلمان در جلسات گروههای
آموزشی و همچنین در مدارس توزیع شد .پرسشنامه والدین دانشآموزان در پاکت مخصوص تحویل فرزندان آنها شد و به
آن ها توضیح داده شد از والدین خود بخواهند بدون مشورت با آنها ،پرسشنامه را تکمیل کنند و روز بعد به مدیر یا معاون
آموزشی مدرسه تحویل دهند .البته برخی از پرسشنامه های والدین با حضور آنها در مدارس در حضور محقق تکمیل شد .مدت
پاسخگویی به سواالت در حدود  31دقیقه بود .برای بررسی توزیع دادهها توسط آزمون کالموگراف اسمیرنوف و برای بررسی
فرضیهها از آزمونهای فریدمن ،ویلکاکسون ،کروسکال والیس و تی در سطح  p≤1/15استفاده شد .نتایج آزمون کالموگراف
اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادهها طبیعی نیست .یافتههای تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

یافته های پژوهش
مقایسه موقعیت دروس ازدیدگاه دانشآموزان و والدین براساس آزمون فریدمن نشان دادکه درس تربیت بدنی از دیدگاه
دانشآموزان در رتبه چهارم ،از دیدگاه والدین در رتبه سوم و از دیدگاه مدیران و معلمان در اولویت اول قرار داشت.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________

جدول .0موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه دانش آموزان ابتدایی
میانگین رتبه

اولویت

درس

تعداد

0

ریاضی

370

5/52

6

علوم

370

5/37

3

اجتماعی

370

0/02

0

تربیت بدنی

370

3/57

5

قرآن وهدیه های

370

3/38

ها

درجه

خی دو

آزادی

2

سطح
معنی داری

224/701

1/110

آسمانی
2

فارسی

370

3/35

7

هنر

370

6/30
* در سطح  P<1/15معنی دار است.

نتایج جدول  0نشان می دهد درس تربیت بدنی از دیدگاه دانشآموزان در اولویت چهارم و بعد از دروس ریاضی ،علوم و اجتماعی
قرار دارد ودرس هنر نیز در رتبه آخر قرارگرفت.
جدول .6موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه والدین
اولویت

درس

تعداد

میانگین رتبه ها

0

ریاضی

352

5/30

6

علوم

352

5/65

3

تربیت بدنی

352

3/47

0

اجتماعی

352

3/21

5

قرآن وهدیه های آسمانی

352

3/53

2

فارسی

352

3/36

7

هنر

352

3/16

درجه

خی دو

آزادی

2

سطح معنی
داری

384/200

1/110

* در سطح  P<1/15معنی دار است.

براساااس جدول  ،6از دیدگاه والدین درس تربیت بدنی بعد از دروس ریاضاای و علوم در رتبه سااوم قرار گرفت و دروس
فارسی و هنر در اولویت های آخر قرار داشتند.
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جدول .3موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه معلمان ابتدایی
میانگین رتبه

اولویت

درس

تعداد

0

تربیت بدنی

361

0/85

6

ریاضی

361

0/86

3

علوم

361

0/27

0

قرآن وهدیه های

361

0/33

ها

درجه

خی دو

آزادی

2

سطح
معنی داری

034/305

1/110

آسمانی
5

هنر

361

3/74

2

فارسی

361

3/58

7

اجتماعی

361

0/47
معنی دار است P.در سطح * <1/15

داده های جدول  3نشان می دهد درس تربیت بدنی از دیدگاه معلمان ابتدایی در رتبه اول قرارگرفت و دروس ریاضی و
علوم در رتبههای دوم وسوم قرار داشتند.
جدول .0موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران ابتدایی
میانگین رتبه

اولویت

درس

تعداد

0

تربیت بدنی

013

5/25

6

قرآن وهدیه های

013

0/07

ها

درجه

خی دو

آزادی

سطح
معنی داری

آسمانی
3

ریاضی

013

0/07

0

علوم

013

0/03

5

فارسی

013

3/27

2

هنر

013

3/20

7

اجتماعی

013

6/31

2

032/664

1/110

معنی دار است P.در سطح * <1/15

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
براساس دادههای جدول  ، 0از دیدگاه مدیران درس تربیت بدنی در رتبه اول و دروس قرآن و هدیه های آسمانی و درس
ریاضی در اولویت های دوم وسوم قرار گرفتند.
جدول  .5مقایسه موقعیت درس تربیت بدنی با موقعیت سایر دروس از دیدگاه های مختلف
دیدگاه

انحراف استاندارد

درس

میانگین رتبه

تربیت بدنی

54/83

08/02

سایر دروس

22/20

5/71

Z

سطح معنی داری

2/647

1/110٭

دانشآموزان

والدین

تربیت بدنی

20/70

02/73

سایر دروس

22/33

7/45

تربیت بدنی

70/15

02/04

سایر دروس

22/17

7/10

1/130٭

6/052

7/756

1/110٭

مدیران ومعلمان

معنی دار است P.در سطح * <1/15

نتایج آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون (جدول ،)5نشان میدهد که از دیدگاه دانشآموزان میانگین رتبه سایردروس به
شکل معنیداری باالتر از رتبه درس تربیت بدنی است (P<1/110؛  .)Z=2/647همچنین از دیدگاه والدین موقعیت سایر دروس
به شکل معنیداری باالتراز موقعیت درس تربیتبدنی است (P<1/130؛  .)Z=6/052در صورتی که ازدیدگاه مدیران و معلمان
موقعیت درس تربیتبدنی به شکل معنیداری باالتر از موقعیت سایر دروس است (P<1/110؛ .)Z=7/756
جدول .2موقعیت درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران ،معلمان ،والدین و دانشآموزان
تعداد

میانگین رتبه

گروه

والدین

352

534/32

معلمان

361

270/61

مدیران

013

850/16

دانشآموزان

370

050/00

کل

0051

درجه
آزادی

درس موقعیت
بدنی تربیت

X6

3

معنی
داری

73
053/7

1/110

معنی دار استPدر سطح <1/15

*
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نتایج جدول  ،2با استفاده از آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین رتبه بندی یا اولویت درس تربیت بدنی از دیدگاه
) .با توجه به این نتایج میتوان  X6و P=053/737والدین ،معلمان ،مدیران و دانش آموزان تفاوت معنیداری وجود دارد (<1/110
گفت که دانشآموزان درس تربیتبدنی را در اولویتهای پایین و مدیران این درس را در اولویتهای باالیی قراردادهاند.
جدول .7موقعیت درس تربیت بدنی از دیدگاه دانشآموزان دختر وپسر
جنسیت
موقعیت درس
تربیت بدنی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

t

درجه آزادی

میانگین انحراف

سطح معنی داری

دختر
046

58/32

08/45

0/580

324

3/16

نتایج آزمون تی مستقل (جدول  )7نشان داد که میانگین نمره های دانشآموزان دختر به درس تربیت بدنی ()58/32±08/45
و میانگین نمره های دانشآموزان پسر به درس تربیت بدنی ( )20/34±07/83میباشد و تفاوت معنیداری بین دیدگاه دانش
آموزان دختر و پسر نسبت به اولویت درس تربیت بدنی وجود ندارد (P<1/005؛ .)t=0/580
بحث و بررسی
نگرش و دیدگاه مثبت ذینفعان اصلی درس تربیت بدنی و ارتباط موثر دانش آموزان و والدین با مدرسه و معلم تربیت بدنی در
پیشارفت درس تربیت بدنی اهمیت بسازایی دارد .هدف این پژوهش ،مقایساه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر
دروس از دیدگاه مدیران ،معلمان ،والدین ودانشآموزان شااهر رشاات بود .براساااس نتایج تحقیق  ،دانشآموزان درس تربیت
بدنی را در میان هفت درس در رتبهی چهارم قرار دادند و درس تربیت بدنی جزء اولویت های اول قرار نگرفتهاسااات یا از نظر
اهمیت درسای در حد متوسط است .در پژوهش عبدیمقدم وهمکاران( ،)0347نیز درس تربیت بدنی دربین دوازده درس دوره
ی متوساطه دوم و در رشاته های مختلف تحصایلی در اولویت های شاشام تا نهم قرار داشت همچنین درپژوهش رمضانینژاد و
همکاران ( )0346که در دورهی متوساطه اول انجام شاد درس تربیت بدنی در رتبه متوساط قرار داشت .در تحقیق مککرون و
همکاران( )6115نیز دربین چهارده درس در رتبه نهم قرارگرفت که تقریبا همساااو با نتایج پژوهش حاضا ار و نشاااانگر اهمیت
متوسط درس تربیت بدنی هست .البته نتایج این پژوهش با نتایج برخی از پژوهشها همخوانی ندارد .در پژوهش آزمون ()0384
و اداره استانداردهای آموزشی ( )6115درس تربیت بدنی در اولویت اول قرار داشت.
البته در پژوهشهای العنزی ( ،)6115سااایلورمن و ساااابرامانیام ( ،) 6117محمدی زاده ( ،)0384یلدیز و یوزبک ( )6108و
مترووییچ ودراگوتونویچ ( )6104دانشآموزان درس تربیات بادنی را مهم میدانناد و نگرش مثبتی باه درس تربیتبدنی دارند،
ولی اولویتی اعالم نشااده اساات .درپژوهشهای مذکور فقط دانشآموزان درس تربیت بدنی را مهم دانسااتهاند و مقایسااهای بین
درس تربیت بدنی با سایر دروس انجام نگرفته است ،همچنین در این پژوهشها فقط یک یا چند متغیرمانند اهمیت ،لذت ،فواید
سااالمتی و فعالیتبدنی بررساای شااده اساات که الزم بود از متغیرهای بیشااتر ودقیقتری اسااتفاده شااود .البته برخی از این متغیرها
درپژوهشهاای مختلف مورد توجاه قرارگرفتااهاناد .بااا توجاه بااه پژوهش آزمون ( ،)0384رمضاااانینژاد وهمکاااران (،)0346
رمضااانینژاد وعبدی ( )0343و عبدی مقدم وهمکاران ( )0347میتوان دریافت که درکشااور ما دانشآموزان نگرش مثبتتری
به دروس علوم پایه دارند و به این دروس اهمیت بیشاتری میدهند شاید به دلیل اینکه درس تربیت بدنی در تمام پایهها به عنوان
یک درس عمومی شاناخته شاده اسات و از طرفی نقش و اهمیت دروس علوم پایه در ساالهای پایانی مدرسه بویژه در کنکور

1/005

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
ورودی دانشاگاهها باعث شاده اسات والدین ،مدیران و معلمان نگرش و توجه بیشاتری به این دروس داشته باشند و فرزندان و
دانشآموزان نیز به این دروس بیشتر گرایش داشته باشند.
بررسای نتایج پژوهش نشاان داد تفاوت معنیداری بین موقعیت درس تربیت بدنی با موقعیت سایر دروس از دیدگاه والدین
وجود دارد و درس تربیتبدنی دراولویت ساوم قرارداشات .این نتایج با یافتههای انوشه ( ،)0382چابل وکلومنل ()6106و یلدیز
و یوزبک ( )6108که نگرش والدین به درس تربیت بدنی وفعالیت بدنی دانشآموزان مثبت است و اهمیت ویژه ای به این درس
می دهند ،همخوانی دارد از طرفی در پژوهش رمضاانینژاد وهمکاران ( ،)0346رمضاانینژاد وعبدی مقدم()0343و عبدی مقدم
و همکاران ( )0347والدین درس تربیت بدنی را در اولویت پایین قراردادند که با نتایج این پژوهش متناقض است.
البته پژوهشهای بسیاری به نگرش والدین به درس تربیت بدنی پرداخته ولی اولویت بندی و مقایسه بین دروس مورد توجه
قرارنگرفته و فقط متغیرهای محدودی بررسی شده است .درسال های اخیر با توجه به طرح تحول بنیادین درآموزش و پرورش
و احیای درس تربیت بدنی ،درس تربیت بدنی اهمیت ویژهای داشتهاست که میتوان به استخدام معلمین تربیت بدنی و همچنین
اجرای طرحهای ورزشی در هر پایه ی دوره ابتدایی اشارهکرد ،از طرفی آگاهی بیشتر پدران و مادران جوانتر به اهمیت ورزش
و تربیتبدنی و تاثیراتیکه میتواند درزندگی آیندهی دانشآموزان ایفاکند از دالیل اهمیت والدین به درس تربیتبدنی در دوره
ابتدایی شدهاست.
نتایج نشان میدهد بین موقعیت درس تربیت بدنی با موقعیت سایر دروس از دیدگاه مدیران و معلمان تفاوت معنیداری وجود
دارد و درس تربیت بدنی در گروه مدیران و معلمان در اولویت اول قرارگرفت .در پژوهش رمضانینژاد وعبدیمقدم (،)0343
درس تربیتبدنی در بین یازده درس دروه متوسطه اول ،ازدیدگاه معلمان در رتبه اول و از دیدگاه مدیران در رتبه دوم قرار
داشت .در پژوهش عبدی مقدم و همکاران ( ،)0347مدیران و معلمان متوسطه دوم در رشتههای مختلف درس تربیت بدنی را در
بین دوازده درس در اولویت های اول تا چهارم قرار دادند،که با نتایج این پژوهش همخوانی داشت .همچنین موقعیت درس
تربیت بدنی در این پژوهش با برخی از نتایج پژوهشهای مشابه همسوست .رشیدی ( ،)0375تابش ( ،)0375اصالنخانی وهمکاران
( )0380نشان دادند که مدیران و معلمان ،درس تربیت بدنی را در جایگاه خوبی قراردادهاند و عقیده دارند تربیت بدنی اهمیت و
ارزش قابل مالحظهای در زندگی شان دارد (اصالنخانی وهمکاران .)0380 ،ازطرفی نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج
برخی ازپژوهشها همخوانی نداشت .کاشف( ،)0370نشان داد مدیران درس تربیت بدنی را ضعیف وغیرضروری میدانند.
همچنین حیدرپور ( )0377نشان داد هیچ کدام از مدیران زن مدارس ابتدایی ،درس تربیت بدنی را در اولویت اول قرار ندادند و
تنها  5درصد مدیران مرد مدارس ابتدایی ،این درس را در اولویت اول قرار دادند .مدیران مدارس به عنوان یکی از اعضای تیم
تعلیم و تربیت دانشآموزان و وظیفه دارند زمینههای مساعد را برای اجرای مطلوب تربیت بدنی در مدارس فراهم آورند
(اصالنخانی وهمکاران .)0380 ،همچنین اولویت اول درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان سایر دروس ،نوید نگرش
مثبت به برنامه ها و طرح های مختلف درس تربیت بدنی و درک کامل از تاثیرات مختلف این درس روی دانشآموزان می دهد.
نتایج پژوهش نشان داد بین اولویت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران ،معلمان ،والدین و دانشآموزان
تفااوت معنیداری وجود دارد .طبق نتاایج مادیران ،معلماان ،والدین و دانش آموزان به ترتیب اولویت بهتری را به درس تربیت
بادنی دادناد .این نتایج با پژوهش رمضاااانینژاد وهمکاران ( ،)0346عبدی مقدم وهمکاران ( )0347و مککرون و همکاران
( )6115کاه در آن دانشآموزان تربیات بادنی را در اولویات اول قرار نادادناد ،همخوانی دارد .همچنین با تحقیقات رشااایدی
( ،)0375تابش ( ،)0375اصااالنخانی و همکاران ( )0380رمضااانینژاد وعبدی مقدم ( )0343و عبدی مقدم و همکاران ()0347
کاه در آن مدیران و دبیران نگرش مثبت به تربیت بدنی داشاااتند و موقعیت این درس را خوب ارزیابی کردند و با پژوهشهای
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آزمون ( ،)0384اداره اساااتاندارد آموزشااای ( )6115که دانشآموزان درس تربیت بدنی را در اولویت باال قرار دادند همخوانی
ندارد و با پژوهشهای کاشف ( )0370و حیدرپور( )0377که مدیران و معلمان این درس را در اولویتهای پایین از نظر اهمیت
قرار دادند ،همسو نیست.
با مشااااهده نتایج پژوهش حاضااار به نظر میرساااد شاااباهت و نزدیک بودن اولویتبندی از ساااوی والدین و دانشآموزان به
وابسااتگی و ارتباط بیشااتر آنها برگردد همچنین بخاطر اهمیت درس تربیت بدنی در سااال های اخیر و افزایش آگاهی والدین
نسابت به تربیتبدنی ،این درس از دیدگاه والدین اهمیت بیشاتری نسابت به فرزندانشاان داشاته و می تواند به دلیل ارتباط بیشتر
آنها و همچنین نقش مهم والدین در جهتگیری فرزندان ،در نگرش واهمیت فرزندان به درس تربیت بدنی تاثیر بیشتری داشته
باشاند . .ازطرفی باتوجه به اینکه ،یکی از مشاکالت جامعه ما این اسات که دیگران را قضاااوت می کنیم و به جای دیگران فکر
می کنیم در نتیجه احتماال بخاطر عدم شاناخت صاحیح وارتباط ضعیف مدرسه با دانش آموزان و والدینشان ،درنتیجه مدیران و
معلمان ،جایگاه و اهمیتی را که برای این درس متصاور هساتند نتوانستند به دانش آموز انتقال بدهند و در انتقال تفکرات خود به
دانش آموزان موفق نبودند و شاید تفاوت موقعیت درس تربیت بدنی در گروه مدیران و معلمان با دانش آموزان و والدین به این
دلیل باشد.
بررسااای نتایج پژوهش نشاااان داد تفاوت معنیداری بین دیدگاه دانشآموزان پسااار و دختر دربارهی درس تربیتبدنی وجود
ندارد .راین و همکاران ( )6113نشاان دادند دانش آموزان دختر وپسار نگرش یکساانی نسبت به کالس ومعلم تربیت بدنی خود
دارند .همچنین تحقیقات العنزی ( ،)6115ساایلورمن و سااابرامانیام ( )6117ومیتروویج و دراگوتینوویچ ( )6104نشااان دادند هیچ
تفااوت معنیداری بین دانش آموزان دختر و پسااار در نگرش باه درس تربیات بادنی وجود ندارد .که با نتایج پژوهش حاضااار
همخوانی دارد همچنین تحقیقات کوئینرساتد وهمکاران ( ،)6118رامیز ( ،)6114کایا و ساالبی ( ،)6161رمضااانینژاد وهمکاران
( )0346و عبدیمقدم وهمکاران( )0347با این پژوهش متناقض است.
ممکن اسات باتوجه به رشد جسمانی برابر پسران و دختران در دوره ابتدایی ،نوع تدریس یکسان ،طرح های ورزشی جذابتر و
مبتنی بر بازی در این دوره مانند طناورز ،اسااتخدام معلمین متخصااص در هر گروه ،موقعیت درس تربیت بدنی از دیدگاه دانش
آموزان دختر و پسر دورهی ابتدایی متفاوت نباشد.
باه نظر می رساااد باا توجه به طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش و احیای درس تربیت بدنی در مدارس بویژه اجرای
طرحهای مختلف ورزشای و جذب  05111آموزگارتربیت بدنی در ساراسر کشور ،باعث انگیزه و عالقه بیشتر دانش آموزان از
طرفی و شاناخت و نگرش بهتر والدین ،مدیران و معلمان نسابت به درس تربیت بدنی شده است و دانش آموزان نیز می توانند به
راحتی به فعالیتهای ورزشی یا فعالیت های فوق برنامه و مورد عالقه خود بپردازند.
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