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   مقدمه
فالسفه بوده و با اولين اش، از ديرباز مورد مطالعه و بحث ادراك انسان از جهان بيروني و حاالت نفساني

اي را شده محرك احساس. طرز تفكر فلسفي دربارة ارزش معلومات و شناخت انسان آغاز شده است

را ...) آور، نامفهوم و داشتني، ماللت زيبا، دوست(كه معنا و مفهومي مشخص ) تصويري، رويدادي، آوايي(

طور  دهندة آن بهور عام تمام اعضاي تشكيلط گويند كه در اين بين مدرسه و به 1كند، ادراكمنعكس مي

هاي متنوع و متعدد و حاوي ادراكات فراوان و  هاي مملو از محرك مستقيم و غيرمستقيم، يكي از محيط

ريزان و مديران عالي مدارس با اي كه توسط برنامهگفتني است برنامه. )3(آموزان است مؤثر براي دانش

قتصادي و سطح نگرش والدين نسبت به همة دروس، تدوين و به هاي كلي، اوضاع ا توجه به سياست

با توجه به نكات ). 9(گيرد طور زنجيروار از ادراك كلي ايشان نشأت مي شود، بهدبيران ابالغ مي

درصد كشورهاي دنيا درس تربيت  90هاي درسي در برنامة تحصيلي بيش از  شده يكي از برنامه گفته

حركتي، جسماني و اجتماعي  -عمدة يادگيري شناختي، عاطفي، رواني اين درس پنج هدف. بدني است

حدي است كه توجه جهاني به آن رو به افزايش است و  اهميت درس تربيت بدني به. كندرا دنبال مي

كه در چند دهة اخير موضوع تربيت  طوري است، به آموزش و پرورش دنيا را به چالش كشيده متفكران 

 المللي قرار گرفته استهاي بيناي و پژوهشي بسياري از كشورها و نهادهاي برنامهبدني در سطر اولويت

رسد كه موضوع بسيار مهمي چون ادراك افراد در حيطة مهم ديگري چون  نظر مي پس ضروري به). 11(

  .وتحليل شود ويژه ادراك افراد از درس تربيت بدني در مدرسه بررسي و تجزيه مدرسه به

هاي هاي ورزشي دردسترس و ارزان، افراد كمي به شركت در فعاليتيران با وجود فعاليتامروزه در ا

از نظر تئوري، همگي در مورد اينكه ورزش موجب تقويت سالمت جسمي و رواني . مندند ورزشي عالقه

بسط  متأسفانه اين طرز تفكر در مدارس كشور نيز. گونه نيست شود، اتفاق نظر دارند، اما در عمل اينمي

دهندة سطح پايين ادراك و نگرش افراد نسبت به  و گسترش پيدا كرده است كه اين مهم خود نشان

  ).20(درس تربيت بدني در مدارس است 

 ورزش و بدني تربيت درس به نسبت افراد در زمينة نگرش و ادراك تحقيقات گذشته، يها سال در

 مرتبط افراد از قشر چهار بدني تربيت درس جايگاه تعيين براي در همين زمينه. است كرده پيدا افزايش

 را آموزانوالدين دانش و مديران غير تربيت بدني، و بدني تربيت دبيران آموزان،دانش جمله از مدرسه با

                                                           
1. Perception 
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عنوان عوامل اصلي در  كه در اين ميان دبيران و مديران تربيت بدني به) 21( گرفت نظر در توانمي

س تربيت بدني در مدارس نقش بسزايي در سطح نگرش و ادراك  موفقيت يا عدم موفقيت در

  ).2(آموزان و نيز تمامي افراد شاعل در مدرسه دارند  دانش

هاي اخير، فعاليت بدني مؤثر در بهبود سيستم تنفس انسان، تقويت عضلة قلب، با توجه به يافته

هاي همين طور يافته. بسزايي دارداي و همچنين ايجاد سبك زندگي فعال تأثير افزايش حجم ضربه

هاي بدني مشاركت دارند، برقراري آموزان در فعاليت كه دانش دهد، زمانياخير مقاالت علمي نشان مي

به گفتة محققان درك صحيح . كندتري پيدا ميارتباط با ديگران و تعامالت اجتماعي نقش پررنگ

عناصر مهم در ارزيابي موفقيت در درس تربيت  آموزان و نگرش صحيح به فعاليت بدني، يكي ازدانش

آموزان، مديران، مربيان و والدين از وظايف  به نظر آنها توسعه و تقويت درك و نگرش دانش. بدني است

آموزان تا دوران از سوي ديگر والدين نقش مهمي در پرورش دانش). 16(آموزش و پرورش است   كليدي

هاي بدني به عملكرد مثبت و آموزان در فعاليت مشاركت دانشدرك صحيح والدين از . جواني دارند

صحيح و نگرش نادرست، درس آموزش نا دليل  اما متأسفانه امروزه به. شودپيشرفت تحصيلي منجر مي

اي كه مستحق آن باشد، پيدا نكرده است و اين بدني و ورزش از سوي والدين جايگاه پسنديدهتربيت 

دهند كه يكي از عوامل مهم در تحقيقات اخير نشان مي. شودرگرمي از آن ياد ميروزها تنها با بازي و س

وزن در فرزندان ناشي از درك نادرست والدين از الگوهاي صحيح غذايي و همين طور  چاقي و اضافه

  ).15(نگرش نادرست نسبت به فعاليت بدني است 

مديران مدارس . حائز اهميت است در اين ميان ادراك مديران نسبت به جايگاه درس تربيت بدني

بدني به درك و بينش صحيح و همچنين سازماندهي، نظارت و هاي تربيت ريزي كالسبراي برنامه

هاي متنوعي براي ريزيمديران با توجه به فضا و امكانات ورزشي، برنامه. كنترل مستمر نياز دارند

طور مستقيم بر نظام  رك و نگرش مديران، بهطور كلي د به. گيرندبدني در نظر ميهاي تربيت كالس

همكاري مدير و معاون مدرسه، همكاري ساير دبيران، حمايت . آموزشي ورزش در مدرسه تأثيرگذار است 

تأثير بسزايي بر مديريت و ادارة كالس تربيت ... هاي ورزشي خارج از مدرسه ومديريت مدرسه از برنامه

ها با كالس تربيت  آموزان، تداخل ساير كالس تعداد زياد دانش. اردبدني و پيشبرد اين درس در مدرسه د

هاي جبراني  تر جلوه دادن بعضي دروس ديگر نسبت به درس تربيت بدني، جايگزيني كالس بدني، مهم

آموزان از اهميت درس در ساعات كالس تربيت بدني، ناآگاهي دانش... رياضي، علوم، زبان خارجي و 

موزش صحيح به والدين، نبود درك و بينش صحيح مديران و دبيران مدرسه بر آ تربيت بدني، عدم 
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اهميت و ارزش قائل شدن كمتر به درس تربيت . هاي تربيت بدني تأثيرگذار استكيفيت برگزاري كالس

دليل نبود ادراك عمومي صحيح به اين درس از جمله عواملي اثرگذار در ايجاد فاصلة  بدني در مدرسه به

  ). 13،12(يت مطلوب و وضعيت موجود در مدارس است بين وضع

آموزش و پرورش جايگاه   آموزشگاهي براي رسيدن به اهداف نظام درس تربيت بدني در بين دروس

علت سازگار بودن  فرد آن و همچنين به هاي منحصربه دليل داشتن ماهيت عملي و ويژگي به. اي دارد ويژه

اي بسيار مؤثر براي رسيدن به  عنوان وسيله تواند به آموزان مي دانشبا نيازهاي فطري و تمايالت ذاتي 

به ادراك و نگرش افراد نسبت به  مربوط پژوهشي ادبيات گستردگي. كار رود اهداف تعليم و تربيت به

  .دهد مي نشان را نظر مورد موضوع روزافزون اهميت درس تربيت بدني در مدارس،

 تربيت درس شيآموز موقعيت  مقايسة«در تحقيقي با عنوان ) 1393(نژاد و عبدي مقدم  رمضاني

 دريافتند كه از ديدگاه» اول متوسطة دورة آموزاندانش و والدين معلمان، مديران، ديدگاه از بدني

و  مديران از ديدگاه و چهارم، رتبة در بدني تربيت درس فريدمن آزمون والدين براساس و انآموز دانش

معلمان  و مديران ديدگاه از كه داد نشان ويلكاكسون آزمون نتايج. داشت قرار اول اولويت در معلمان

 درس موقعيت از موقعيت ساير دروس است، ولي بين باالتر داريمعنا شكل به بدنيتربيت  درس ميانگين

آموزان و همچنين از ديدگاه والدين تفاوت معناداري وجود ديدگاه دانش از دروس ساير و بدني تربيت

 ديدگاه از بدني تربيت درس شيآموز بندي بين رتبه كه داد نشان واليس كروسكال نتايج آزمون. ندارد

در  را بدنيتربيت  درس وجود دارد و والدين داريمعنا تفاوت آموزاندانش و مديران والدين، معلمان،

هژبري و همكاران ). 4(اند قرار داده هاي بااليياولويت در را درس اين معلمان و پايين هاياولويت

به اين نتايج رسيدند  راهنمايي مقطع دروس ساير ميان در بدني تربيت درس اولويت بررسيدر ) 1392(

 نگرفته قرار پنجم تا اول هاياولويت از يكهيچ در بدني تربيت درس پژوهش هايآزمودني ديدگاه كه از

 ترتيببه بدني درس تربيت داد والدين نشان و انآموز دانش ديدگاه از دروس بندياولويت مقايسة. است

 ديدگاه بين داريمعنا تفاوت داد نشان ويتني يومن آزمون نتايج. است گرفته قرار هفتم و ششم رتبة در

 همچنين مقايسة. ندارد وجود دروس ساير ميان در بدنيتربيت  درس اولويت دربارة آموزانو دانش والدين

 براي باالتري رتبة پسر آموزاندختر نشان داد كه دانش و پسر آموزاندانش ديدگاه از دروس بندياولويت

 نگرش مقايسة«در تحقيقي با عنوان ) 1392(كشاورز و همكاران ). 7(اند گرفته نظر در تربيت بدني درس

به اين نتيجه  »بندرعباس متوسطة مقطع بدني در تربيت معلمان به دروس ساير معلمان و انآموز دانش

است  نامطلوب بدنيتربيت  معلمان به دروس ساير و معلمان انآموز دانش نگرش طور كلي، بهرسيدند كه 
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آموزان ديران، معلمان تربيت بدني و دانش، در پژوهشي ديدگاه م)1381(اصالنخاني و همكاران ). 6(

كمي و كيفي اجراي درس تربيت مدارس راهنمايي و متوسطه شهر جاجرم را دربارة جايگاه و وضعيت 

 هاي آنان نشان داد كه وضعيت كمي و كيفي اجراي درس تربيتيافته. بدني در مدارس ارزيابي كردند

بدني مدارس مورد مطالعه در سطح مطلوبي قرار ندارد؛ ميزان همكاري مسئوالن با اجراي اين درس در 

صوص وضعيت كمي و جايگاه درس تربيت هاي تحت بررسي در خهاي گروه حد متوسط و بين ديدگاه

، علت پايين بودن جايگاه )1384(در پژوهشي ديگر، ضرابيان ). 1(بدني، تفاوت معناداري وجود دارد 

افزاري و در  درس تربيت بدني نسبت به دروس ديگر را در درجة اول كمبود بودجه و امكانات سخت

 ).5(افراد نسبت به درس تربيت بدني عنوان كرد  درجة دوم نبود فرهنگ قوي و عدم نگرش و ادراك صحيح

، در پژوهش خود دريافت كه نگرش مثبت از كالس ششم به بعد رو به كاهش )2000( 1كروسكاس

در تحقيق ديگر دانچيكوا و ). 17(شود پسران بيشتر مشاهده مي است و اين روند براي دختران نسبت به

. نفر از مديران مدارس عالي را نسبت به درس تربيت بدني بررسي كردند 231، ادراك )2008( 2آنتاال

طور منظم،  اعتقاد به انجام ورزش به) نفر 231نفر از  57(درصد از مديران  7/24نتايج نشان داد كه 

ن هرگز به نفر از مديرا 39در اين بين . هاي ورزشي داشتند شركت در مسابقات و شركت در فوق برنامه

منظور  ، نيز در پژوهش خود به)2009( 3قديري و مانهاس). 8(درس تربيت بدني اعتقادي نداشتند 

نفر از  200هاي فوق برنامة درس تربيت بدني در خارج از مدرسه ، بررسي درك والدين نسبت به فعاليت

الدين به شركت درصد و 81آموزشي را بررسي كردند و دريافتند كه بيش از  والدين يك مركز 

علت حفظ سالمت جسماني رضايت دارند  هاي فوق برنامة درس تربيت بدني بهفرزندانشان در فعاليت

آموز  دانش 1500مدير و  50معلم،  500نفر از والدين،  1500، در پژوهشي نگرش )2010( 4روي). 18(

نسبت به تربيت بدني داشتند دهندگان نگرش مطلوبي  بر پاية نتايج تحقيق، بيشتر پاسخ. را بررسي كرد

عنوان يك ارزش در زندگي آينده مطرح كرده و بر  درصد افراد ورزش را به 50و همين طور بيش از 

درصد دبيران، ورزش در مدرسه بايد شكل  9/16زعم  به. اجباري بودن در آن در مدارس تأكيد كردند

آموزان متوسطه را  ود ادراك دانش، كه در تحقيق خ)2010(بنديكت ). 19(اختياري به خود بگيرد 

آموزان و محبوبيت درس تربيت  كرد، علت پايين بودن ادراك دانش نسبت به درس تربيت بدني بررسي 

                                                           
1.  Krouscas 
2. Dancikova & antala 
3 . Qadiri & manhas 
4. Roy 
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تر جلوه دادن دروس ديگر در مدرسه، عدم محبوبيت درس تربيت بدني  ترتيب مهم بدني در مدارس را به

غفراني و  ).10(حاكم بر مدارس عنوان كرد  در ميان دبيران و والدين و در نهايت فرهنگ نادرست

آموزان پسر و دختر را بررسي  ، در يك تحقيق كمي، درك و نگرش دو گروه از دانش)2012( 1گلسنم لو

آموزان داراي نگرش مثبت، درك شايستگي ورزشي در مورد  تايج نشان داد كه بيشتر دانش. كردند

ها، پسران از  ام ورزش هستند و تقريباً در تمام متغيرشده از انج ارتقاي سالمت جسماني و منافع درك

  .)14(تري داشتند  دختران، درك و نگرش مطلوب

آموزان نسبت به طور كلي هدف از پژوهش حاضر، مقايسة ادراك والدين، مديران، دبيران و دانش به

جايگاه درس جايگاه درس تربيت بدني در مدارس است و در نظر دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه 

آموزان در مقايسه با دروس رياضي، علوم، حرفه و  تربيت بدني از ديدگاه والدين، مديران، دبيران و دانش

شك اين سؤال گامي مؤثر در حل معضالت مربوط به  بي. اي قرار داردفن، تاريخ، و هنر در چه رتبه

افراد مختلف در اين حيطه را  اهميت و جايگاه درس تربيت بدني در مدارس و همين طور تغيير نگرش

  .سازدفراهم مي

  

  شناسي روش
  روش و ابزار پژوهش 

براي انجام اين . صورت پيمايشي انجام گرفته است اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي است و به

آموزشي مدارس، براي تعيين جايگاه درس  مراتب دروس  ساختة سلسله تحقيق از پرسشنامة محقق

 8اين پرسشنامة . نسبت به دروس هنر، تاريخ، حرفه و فن، رياضي و علوم استفاده شدتربيت بدني 

اي، ادراك كلي افراد را نسبت به شش درس هنر، تاريخ، حرفه و فن، رياضي، علوم و تربيت بدني در گويه

اهميت دروس، كمك به زندگي سالم و بانشاط در آينده، كمك به پيدا كردن شغل مورد  ءهشت حيطه

ظر، درآمد مالي در آينده، سختي و آساني دروس در فراگيري، دانش در تدريس دروس، تجربه در ن

روايي محتواي ابزار توسط . كند تدريس دروس و در نهايت سختي و آساني تدريس آنها، بررسي مي

  .محاسبه شد70/0جمعي از متخصصان تأييد و پايايي آن نيز در يك مطالعة مقدماتي با آلفاي

                                                           
1 . Ghofrani & golsanamlou 
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  و نمونة آماري جامعه

گيري در دسترس  منظور كنترل دقيق و تناسب جامعه و نمونة پژوهش، ضروري بود از روش نمونه به

آباد تهران  در ناحية سعادت 2آموزشي پسرانة منطقة  هاي به همين منظور، يكي از مجتمع. استفاده شود

ن آن براي مشاركت پژوهشي ، در دو مقطع راهنمايي و دبيرستان كه مديرا)آموزشي معلم  مجتمع(

  .عنوان حيطة جغرافيايي آزمون انتخاب شد تمايل داشتند، به

نفر،  180آموزان به تعداد گروه دانش. جامعة آماري اين تحقيق در چهار گروه قابل شناسايي بودند

مديران به  نفر و در آخر گروه 20نفر، گروه دبيران به تعداد  360آموزان به تعداد گروه والدين اين دانش

هاي برگشتي و  در نهايت نمونة آماري با توجه به تعداد پرسشنامه. نفر، در نظر گرفته شدند 11تعداد 

نفر از دبيران و  12نفر از والدين،  140آموزان،  نفر از دانش 85هاي ناقص و مخدوش،  حذف پرسشنامه

انتخاب ) جدول مورگان(رد حجم نمونه نفر از مديران، با استفاده از روش تصادفي ساده و فرمول برآو 11

  .شدند

  هاي آماريروش

ها و روش بندي ميانگين ها از آزمون فريدمن و براي رتبهوتحليل داده منظور تجزيه در پژوهش حاضر به

افزار  ها با استفاده از نرموتحليل داده تجزيه. آلفاي كرونباخ براي تعيين ثبات دروني مقياس استفاده شد

SPSS16  انجام پذيرفت 05/0در سطح معناداري. 

 

  هاي پژوهش يافته
ساله، در گروه  44-48از نظر سني بيشتر والدين، چه در گروه پدران و چه در گروه مادران،  

درصد  5/8سال با  12درصد بيشترين و گروه سني  4/25سال با  15آموزان نيز گروه سني  دانش

درصد افراد داراي فعاليت منظم  5/50كل نمونة آماري پژوهش از ميان . كمترين درصد را دارا بودند

شايان ذكر است بيشترين تعداد افراد در سه . درصد افراد فاقد فعاليت منظم بدني بودند 5/49ورزشي و 

  .گروه والدين، دبيران و مديران داراي مدرك تحصيلي ليسانس بودند

يا رتبة كلي درس ورزش در ميان چهار گروه  هاي آزمون اسپيرمن، بين ميانگين با توجه به يافته

همين طور . رابطة معناداري مشاهده شد، )P  ،110/0=r=045/0(  نمونة آماري و مدت جلسة تمرين

 )P  ،15/0-=r=965/0(بين ميانگين يا رتبة كلي درس ورزش در ميان چهار گروه آماري و سابقة ورزشي

)r= -0/15 , P= 0/965 (و تحصيالت )841/0=P  ،16/0-=r( رابطة معناداري مشاهده نشد.  
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هاي پرسشنامه در  مقياس ديدگاه چهار گروه جامعة آماري نسبت به دروس مختلف به تفكيك خرده 

  .خالصه شده است 1جداول
  

 كيتفك به مختلف دروس به نسبت انآموز دانش يكل دگاهيدي مربوط به ها آماره.  1 جدول
 ها اسيمق خرده

  
آموزان، درس تربيت بدني در زمينة كمك  شود، از نگاه دانش مشاهده مي 1طوركه در جدول   همان

داراي بهترين رتبه و در حيطة سختي و آساني در فراگيري، كمترين به زندگي سالم و بانشاط در آينده 

 .رتبه را داراست

 

سطح 
  معناداري

2χ 
تربيت 
 تاريخ حرفه هنر علوم رياضي  بدني

  دروس
 ها گويه

  ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين نميانگي ميانگين

001/0 934/205 73/3 58/1 37/2 14/4 29/5 90/2 
 اهميت 

 دروس

001/0 334/158 81/1 77/2 01/3 15/4 37/4 89/4 

كمك به 
زندگي سالم و 
با نشاط در 

 آينده

001/0 170/216 45/4 65/1 09/2 44/3 83/4 55/4 

كمك به پيدا 
كردن شغل 
 مورد نظر

001/0 735/206 82/3 87/1 95/1 66/3 84/4 58/4 

كمك به 
درآمد مالي 
 در آينده

001/0 918/413 96/4 37/2 38/2 32/3 68/4 28/3 

سختي و 
آساني 
 فراگيري

001/0 836/142 95/1 95/1 41/2 51/3 59/4 49/4 
دانش تدريس 

 دروس

001/0 331/151 94/4 50/1 2 60/3 13/5 79/3 
  تجربة تدريس

 دروس 

001/0 214/229 80/4 54/1 15/2 54/3 06/4 4 
سختي و 

 آساني تدريس
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    ها مقياس ي مربوط به ديدگاه كلي والدين نسبت به دروس مختلف به تفكيك خردهها آماره. 2 جدول

 
، از نگاه والدين، درس تربيت بدني در زمينة كمك به زندگي سالم و بانشاط در 2با توجه به جدول  

هاي سختي و آساني در تدريس و فراگيري، كمترين رتبه را از آن  آينده داراي بهترين رتبه و در حيطه

  .كرده است خود

، از نگاه مديران، درس تربيت بدني در حيطة كمك به زندگي سالم و بانشاط در 3با توجه به جدول 

  .آينده داراي بهترين رتبه و در حيطة سختي و آساني در فراگيري كمترين رتبه را داراست

سطح 
  2χ  معناداري

تربيت 
 تاريخ حرفه هنر علوم رياضي  بدني

  دروس       
 ها گويه

  ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين

دروس اهميت 77/4 07/4 09/4 60/2 61/1 86/3 007/278 001/0

001/0 033/277 94/1 93/2 37/3 78/3 86/3 12/5 
كمك به زندگي 

سالم و بانشاط در 
 آينده

001/0 920/305 46/4 99/1 50/2 76/2 32/4 97/4 
كمك به پيدا 

كردن شغل مورد 
 نظر

001/0 131/354 46/4 82/1 35/2 98/2 17/4 22/5 
كمك به درآمد 
 مالي در آينده

001/0 271/234 27/5 44/2 44/2 24/3 07/4 55/3 
سختي و آساني 

 فراگيري

001/0 714/220 56/4 24/2 52/2 09/3 86/3 72/4 
دانش تدريس 

 دروس

001/0 783/466 27/5 48/1 94/1 45/3 67/4 27/4 
تجربة تدريس 

 دروس

001/0 221/354 36/5 62/1 04/2 44/3 39/4 16/4 
سختي و آساني 

 تدريس
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  ها مقياس خردههاي مربوط به ديدگاه كلي مديران نسبت به دروس مختلف به تفكيك  آماره. 3جدول

سطح 
  2χ  معناداري

تربيت 
 تاريخ حرفه هنر علوم رياضي  بدني

 دروس

 ها گويه
  ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين

001/0 245/7 18/3 73/2 3 36/3 18/4 27/4 
  اهميت
 دروس

001/0 649/13 27/2 3 73/3 45/3 45/3 09/5 

كمك به 
زندگي سالم و 

بانشاط در 
 آينده

002/0 349/19 82/3 64/4 86/2 55/1 77/2 4 
كمك به پيدا 
كردن شغل 
 مورد نظر

001/0 723/22 59/3 41/2 3 64/2 64/3 73/5 
كمك به 

درآمد مالي در 
 آينده

001/0 865/27 64/5 64/1 68/2 82/3 55/3 68/3 
سختي و 
آساني 
 فراگيري

002/0 569/19 41/3 14/2 95/2 05/3 09/4 36/5 
  دانش تدريس 

 دروس

001/0 698/19 23/4 91/1 14/3 73/2 05/4 95/4 
تجربة تدريس 

 دروس

001/0 366/25 59/4 77/1 50/2 36/3 59/3 18/5 
سختي و 

 آساني تدريس

 
شود، از نگاه دبيران، درس تربيت بدني در زمينة كمك به  مشاهده مي 4طوركه در جدول   همان

داراي بهترين رتبه و در حيطة سختي و آساني در فراگيري كمترين زندگي سالم و بانشاط در آينده 

  .رتبه را از آن خود كرده است
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  ها مقياس هاي مربوط به ديدگاه كلي دبيران نسبت به دروس مختلف به تفكيك خرده آماره. 4جدول

 

خالصه  5ها در جدول   مقياس هاي درس تربيت بدني به تفكيك خرده طور كلي ميانگين رتبه به

  .شده است
  ها مقياس درس ورزش به تفكيك خرده رتبةجايگاه و . 5 جدول

  درس
  تربيت بدني

  مقياس خرده
  اهميت دروس

  سالم و بانشاط در آينده كمك به زندگي
  كمك به پيدا كردن شغل مورد نظر

  كمك به درآمد مالي در آينده
  سختي و آساني دروس در فراگيري

  دانش در تدريس دروس
  تجربه در تدريس دروس

  سختي و آساني دروس در تدريس

  ميانگين
61/3  
78/1  
65/4  
27/4  
75/5  
58/4  
65/5  
71/5  

  رتبه
2  
1  
5  
3  
8  
4  
6  
7  

سطح 
  2χ  معناداري

تربيت 
 تاريخ حرفه هنر علوم رياضي  بدني

 دروس
    

  ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين ها گويه

001/0 881/14 75/2 42/2 04/3 25/4 71/3 83/4 
  اهميت
  دروس

001/0 338/21 67/1 25/4 33/3 75/3 08/3 92/4 

كمك به 
زندگي سالم و 

بانشاط در 
 آينده

001/0 900/22 17/4 33/2 54/2 71/2 4 25/5 

كمك به پيدا 
كردن شغل 
 مورد نظر

002/0 052/19 55/3 18/2 82/2 36/3 64/3 45/5 
كمك به 

درآمد مالي در 
 آينده

005/0 883/15 64/4 09/2 73/2 91/3 18/3 45/4 
سختي و 
آساني 
 فراگيري

009/0 511/9 46/3 83/2 92/2 67/3 53/3 88/4 
  دانش تدريس 

 دروس

001/0 936/23 21/4 83/1 25/2 67/3 58/4 46/4 
  تجربة تدريس 

 دروس

001/0 429/22 25/4 83/1 58/2 83/3 50/3 5 
سختي و 

 آساني تدريس
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آمده است، كمك به زندگي سالم و بانشاط در آينده با ميانگين رتبة  5در جدول   طوركه همان

در جايگاه  75/5در جايگاه نخست و حيطة سختي و آساني دروس در فراگيري با ميانگين رتبة  78/1

   .اند هشتم قرار گرفته

  هاي مربوط به جايگاه و رتبة كلي دروس آماره.  6جدول 

 
نسبت به جايگاه ديگر  55/4طور كلي درس تربيت بدني با ميانگين رتبة  ، به6با توجه به جدول  

  .گرفته است دروس در رتبة چهارم قرار

  

  گيري بحث و نتيجه
براساس نتايج تحقيق حاضر بين جايگاه كلي درس تربيت بدني در بين ساير دروس و مدت جلسات 

دهد هرچه فرد فعاليت بدني بيشتري در  تمرين و فعاليت بدني رابطة معناداري وجود دارد كه نشان مي

نسبت به ديگر افراد خواهد داشت و برعكس تري  تدريج ادراك و نگرش مثبت طول هفته داشته باشد، به

همچنين گفتني است كه بين . مدت جلسات تمرين كمتر، ادراك و نگرش نامطلوب را در پي دارد

جايگاه كلي درس تربيت بدني در بين ساير دروس و تحصيالت والدين، مديران و دبيران در مدرسه 

  .رابطة معناداري وجود ندارد

توان گفت كه درس تربيت بدني در حيطة كمك به زندگي سالم و بانشاط در  ها مي با توجه به يافته

توان گفت كه  رو مي ازاين. آينده از ديدگاه چهار گروه جامعة آماري، رتبة اول را از آن خود كرده است

شك  آموزان، والدين، دبيران و همچنين مديران به اين نگرش و ادراك صحيح كه تربيت بدني بي دانش

شايان ذكر است، با توجه به . اند زندگي سالم و بانشاط را در آينده فراهم خواهد كرد، رسيدهموجبات 

توانند از اين ادراك صحيح و محيط مطلوب ايجادشده در  ريزان امر ورزش مي اين يافته، مديران و برنامه

سطح 
 معناداري

درجة 
 آزادي

2χ  
 

 دروس ميانگين رتبه

001/0 5 377/798 

4 55/4   تربيت بدني
6 89/4  تاريخ
5 79/4  حرفه
3 31/3  هنر
2 01/2  علوم

  1 46/1   رياضي
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معلومات ورزشي و رساني و افزايش  آموزش و پرورش در امر اطالع اين زمينه استفاده كنند و با كمك 

  .گروه مديران و والدين گام بردارند 2ويژه  آموزان، دبيران و به علمي دانش

آموزان با ميانگين  براساس نتايج تحقيق، درس تربيت بدني در حيطة اهميت دروس از ديدگاه دانش

علوم و تاريخ  تر از دروس رياضي، در رتبة چهارم و باالتر از دروس هنر و حرفه و فن و پايين 73/3رتبة 

درسي مناسب در اين  هاي ريزي ورزشي در مدارس، نبود كتاب با توجه به ضعف برنامه. گيرد قرار مي

زمينه، كمبود امكانات و تسهيالت ورزشي و همچنين كمبود ساعات درس تربيت بدني در مدارس، 

ريزي  توان با برنامه ان ميدر اين مي. رسد نظر مي آموزان منطقي به چنين نتيجه و جايگاهي از سوي دانش

از سوي . آموزان ارتقا داد صحيح و راهبردي در مدارس، اهميت و جايگاه درس ورزش را در ميان دانش

رتبة سوم را داراست كه  86/3ديگر، جايگاه درس ورزش در همين حيطه از نگاه والدين با ميانگين رتبة 

نكتة شايان توجه اين . شود ت دروس يادآور ميافزايش ادراك والدين به درس ورزش را در حيطة اهمي

توان گفت، والدين نگرش و ادراك منطقي به اهميت درس تربيت بدني دارند  يافته كه با تكيه بر آن مي

و بعد از دروس رياضي و علوم بر مهم بودن درس ورزش، البته تنها در بخش سالمتي و سرگرمي اشاره 

داراي  18/3بيت بدني در حيطة اهميت دروس با ميانگين رتبة از ديدگاه مديران، درس تر. كنند مي

با توجه به اينكه مديران وظيفة ساماندهي همة دروس را در مدارس بر عهده . جايگاه و رتبة سوم است

دارند، كسب اين رتبه توسط مديران مثبت ارزيابي شده و نويد تغيير نگرش اساسي در مديران را 

ان غيرمرتبط درس تربيت بدني با دادن رتبة دوم به درس ورزش و ميانگين از ديگر سو، دبير. دهد مي

. ها داشتند در اين حيطه، بهترين ديدگاه را نسبت به درس ورزش در مقايسه با ديگر گروه 75/2رتبة 

اين يافتة شايان توجه حاكي از آن است كه دبيران ادراك كامالً مطلوبي در اين حيطه به درس تربيت 

  .اند گذارد، كامالً واقف آموزان مي ند و بر ديگر تأثيرات مثبت رواني و عاطفي كه ورزش بر دانشبدني دار

هاي اين تحقيق، درس تربيت بدني در حيطة كمك به يافتن شغل مورد نظر در آينده  براساس يافته

رس رياضي در در اين بين د. در جايگاه سوم قرار گرفت 45/4آموزان با ميانگين رتبة  از ديدگاه دانش

آموزان  عالوه درس تربيت بدني از ديدگاه والدين دانش به. رتبة اول و درس علوم در رتبة دوم قرار گرفت

با توجه . در جايگاه پنجم قرار گرفت 46/4در حيطة كمك به پيدا كردن شغل مورد نظر با ميانگين رتبة 

دارس و عدم محبوبيت درس تربيت ازحد دروس ديگر در م كه تأكيد بيش) 2010(به نتايج بنديكت 

رساني  دانست، و همين طور عدم اطالع آموزان مي بدني از سوي والدين را علت پايين بودن ادراك دانش

آموزش و پرورش و حتي صداوسيماي   صحيح در مورد بازار كار تربيت بدني از سوي وزارت ورزش،
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ط به امر كارآفريني ورزش در مدارس، عدم هاي مربو سايت جمهوري اسالمي ايران، نبود نشريات و وب

دهي كامل فردي از عملكرد  برگزاري جلسات ساليانه ميان والدين و دبير تربيت بدني، عدم گزارش

، نبايد جايگاهي ...آموزان و آموزان از سوي دبيران تربيت بدني به مديران و والدين دانش ورزشي دانش

همچنين جايگاه درس تربيت بدني در همين حيطه از سوي . بهتر از اين از سوي والدين انتظار داشت

نكتة شايان توجه در اين يافته جايگاه اولي درس هنر . در رتبة چهارم بود 82/3مديران با ميانگين رتبة 

از ديگر سو جايگاه درس تربيت بدني در حيطة كمك به يافتن . در اين حيطه است 55/1با ميانگين 

در اينجا . اي بهتر از پنجمي نداشت رتبه 17/4از ديدگاه دبيران با ميانگين رتبة شغل مورد نظر در آينده 

به معرفي ... شود مديران و دبيران تربيت بدني با تهية بروشور، نشريات، وبالگ، جزوه و پيشنهاد مي

ين رشته را آموزان، والدين و دبيران بپردازند و بازار كار ا رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي در ميان دانش

  .معرفي كنند

آموزان با ميانگين رتبة  در حيطة كمك به درآمد مالي در آينده، درس تربيت بدني از ديدگاه دانش

در . در رتبة چهارم ايستاد 55/3 و از ديدگاه دبيران با ميانگين رتبة 59/3، مديران با ميانگين رتبة 82/3

در رتبة پنجم قرار  46/4اين حيطه با ميانگين رتبة اين بين درس تربيت بدني از ديدگاه والدين در 

هاي مهندسي، پزشكي و هنر در ساليان اخير و در  ازحد رشته شايان ذكر است با تبليغ بيش. گرفت

  .رسد نظر مي مقابل نبود اين مهم از سوي مسئوالن امر ورزش، اين يافته منطقي به

م درس تربيت بدني در حيطة سختي و آساني نكتة شايان توجه در اين پژوهش، جايگاه و رتبة شش

آموزان  در فراگيري از سوي چهار گروه جامعة آماري است، يعني درس تربيت بدني براي يادگيري دانش

نظر به اينكه درس تربيت بدني در بيشتر مدارس . تر است از ديگر دروس در اين تحقيق سهل و ساده

قرار گرفتن جايگاه . شود گروهي رايج مثل فوتبال ختم ميهاي  آموزشي دارد و اغلب به بازي حالت غير

شود دبيران تربيت بدني به  در اينجا پيشنهاد مي. ششم براي اين حيطه زياد هم دور از ذهن نيست

و  ها ها، كتاب هاي ورزشي بپردازند و با آشنا ساختن ايشان توسط جزوه آموزش ديگر رشته 

آموزان  رزشي مختلف، گامي اساسي در تغيير درك و نگرش دانشهاي و آموزشي در مورد رشته هاي فيلم

  .ها در اين حيطه بردارند و در پي آن ديگر گروه

ها، درس تربيت بدني در حيطة دانش در تدريس دروس از ديدگاه مديران و دبيران با  بر پاية يافته

در رتبه و جايگاه  56/4ين رتبة در رتبة چهارم و از سوي والدين با ميانگ 46/3و  41/3هاي  ميانگين رتبه

گير بودن و دربرداشتن ابعاد مختلف فكري و رواني درس تربيت بدني،  با توجه به همه. پنجم قرار گرفت
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ويژه والدين، مثبت ارزيابي نشده و حكايت از ادراك نادرست  اين يافته از سوي مديران، دبيران و به

آموزان كه رابط  گفتني است كه دانش. ان اين رشته داردايشان در مورد اهميت درس تربيت بدني و دبير

ند، با قرار دادن درس ورزش در رتبة نخست با ميانگين رتبة ا اصلي اين حيطه با دبيران تربيت بدني

دهندة  اي شايان توجه كه نشان تري نسبت به سه گروه ديگر داشتند؛ نتيجه درك و نگرش مطلوب 96/1

  . زش در مدارس استاهميت دانش علمي دبيران ور

آموزان و والدين در مورد حيطة سختي و آساني در تدريس  هاي تحقيق، ديدگاه دانش بر پاية يافته

دهد كه  اين يافته نشان مي. در جايگاه ششم و از ديدگاه مديران و دبيران در جايگاه پنجم قرار گرفت

با توجه . ندارند ايپيچيدهكار  بدني تدبيران تربيت بدني نسبت به ديگر دبيران براي تدريس درس تربي

مراتب تدريس آن از ديگر  شود، به به اينكه درس ورزش هم به شكل نظري و هم عملي تدريس مي

شود با انجام تحقيقات متعدد  در اينجا پيشنهاد مي. تر است تر و سخت دروس تئوري در مدرسه مشكل

  .در آينده از علل پيشامد اين يافته مطلع شد

در  27/5طة تجربه در تدريس دروس از ديدگاه والدين درس تربيت بدني با ميانگين رتبة در حي

عدم شناخت دبيران درس تربيت بدني از سوي والدين و ناآگاهي والدين نسبت . رتبة ششم قرار گرفت

ه را هاي اجرايي توسط ايشان و در نهايت نداشتن اطالعات كافي از وظايف دبير ورزش در مدرس به برنامه

  .توان از داليل پيشامد اين نتيجه عنوان كرد مي

آموزان ساير كشورها از تمام آثار و فوايد  آموزان كشورمان بر خالف دانش بنابر نتايج تحقيق، دانش

هاي شادابي و سالمتي در آينده از  درس تربيت بدني اطالعات و درك كافي ندارند و تنها در حيطه

اي كه با بخشي از نتايج  يافته. ندا ر تدريس دروس داراي ادراك مطلوبطريق ورزش و در حيطة دانش د

والدين كه ). 14(همخواني داشته و با ديگر نتايج آن همخواني ندارد ) 2012(تحقيق غفراني و گلسنم لو 

آموزان دارند،  هاي ورزشي از سوي دانش نقش اساسي در شكل گرفتن ادراك و نگرش مطلوب به فعاليت

تري نسبت به ورزش برخوردار بودند و تنها در  ها از ادراك پايين قيق نسبت به ديگر گروهدر اين تح

اين يافته با نتايج پژوهش . حيطة كمك به زندگي سالم و بانشاط در آينده درك و نظر مثبت داشتند

آموزش و پرورش و دبيران ورزش براي  گفتني است ). 18(همخواني دارد ) 2009(غديري و مانهاس 

مديران ارشد . آموزان بايد نقش اساسي را ايفا كنند تغيير نگرش و ادراك كلي والدين از طريق دانش

ريزي و ساماندهي درس تربيت بدني را دارند و همين طور كه كليد اساسي رشد  مدرسه كه وظيفة برنامه

رزش داشته تري نسبت به و شوند، بايد درك و نگرش مطلوب و اعتالي درس تربيت بدني محسوب مي
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آموزان دارند،  گيري نگرش دانش دبيران درس غير تربيت بدني كه نقش انكارناپذيري در شكل. باشند

اين يافته حاكي از آن است كه محيط مدرسه . ديدگاه متوسطي نسبت به درس تربيت بدني داشتند

ك و نگرش ديگر توان براي تغيير در داراي زمينة مثبتي از سوي دبيران است و از طريق ايشان مي

  .ها در مدرسه اقدام كرد گروه

در رتبة  55/4طور كلي درس تربيت بدني در بين دروس ديگر با ميانگين رتبة  بنابر نتايج تحقيق، به

شود كه درس تربيت  طور كلي چنين استنباط مي به. چهارم و باالتر از دروس تاريخ و حرفه قرار گرفت

توان جايگاه اين درس را  و با اقدام مواردي كه پيشتر ذكر شد، مي بدني جايگاه متوسطي در مدرسه دارد

آموزان، والدين، مديران و دبيران  در مدرسه بهبود بخشيد و در راستاي تغيير نگرش و ادراك كلي دانش
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