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مهمقد
جایگاه مناسبی در برنامۀ درس اینرسدتربیت بدنی، به نظر میدرسفراوان بسیاربا وجود فواید 

عوامل مختلف ساختاري مانند محیط البته ممکن است). 1،1382ن و مارشالهاردم(نداردمدارس 
و امکانات مدرسه، راهبردهاي یادگیري و آموزشی، زمان یا مدت تشکیل کالس، محتوا و 

وامل فردي مانند لذت بردن، مفید دانستن درس، تأثیر ها، و عهاي کالس، معلم، رسانهفعالیت
گیري این والدین، درك فرد از توانایی خود یا خودکارآمدي، جنسیت و گروه دوستان در شکل

هاي اساسی این درس مانند هاي مختلفی جنبهاگر چه در پژوهش. ندشته باشجایگاه نقش دا
فرد و ؛ صانعی1386بهار و همکاران، ؛ شعبانی1381اصالنخانی و همکاران، (کمبود فضا و امکانات 

؛ انوشه، 1386پور و همکاران، افضل(، محتوا و آموزش )1387؛ خاوري و یوسفیان، 1386همکاران، 
پور و رضوي، ؛ قاسم1386بهار و همکاران، شعبانی(، ارزشیابی)1388پور و رضوي، ؛ قاسم1386
، )1388پور و رضوي، ؛ قاسم1386؛ انوشه، 1386فرد و همکاران، صانعی(، روش تدریس )1388

نژاد و رمضانی(، تخصص معلمان )1385نژاد، ؛ رمضانی1381نژاد و همکاران، رمضانی(اهداف 
و لزوم کتاب درسی ) 1386پور و همکاران، ؛ افضل1386بهار و همکاران، ؛ شعبانی1382همکاران، 

هاي بررسی شده است، اما به جنبه) 1387؛ خاوري و یوسفیان،1381اصالنخانی و همکاران، (
.استشدهافزاري و بعد نگرشی این درس کمتر پرداختهنرم

آموزان نسبت به دهد آگاهی از نگرش دانشنشان می) 1991(2هاي استوارت و همکارانیافته
ها، طور غیرمستقیم بر سیاستگذاريتواند بهبدنی بسیار مهم است، چون میدرس تربیت

هاي جسمانی ها به ادامۀ فعالیتها و رشد و توسعۀ برنامۀ تحصیلی مدرسه و تعهد آنگیريیمتصم
اند نادیده گرفتن نگرش، نظر و عقیدة محققان نیز دریافته. حتی بعد از مدرسه مؤثر باشد

کند که در آن ماهیت بدنی ایجاد میهاي خاصی را در دروسی مانند تربیتآموزان، نگرانیدانش
، ادارة استانداردهاي آموزشی انگلستان(آموزان رابطۀ نزدیکی دارد وع با عالیق و فرهنگ دانشموض

که به بعد ) 1381(اصالنخانی و همکاران هاي برخی محققان مانند حتی در پژوهش). 2005
بدنی نسبت به سایر دروس واضح و اند، اولویت و جایگاه درس تربیتها پرداختهنگرشی آزمودنی

آموزان و والدین چه اولویتی براي این درس در نظر طور کلی، مشخص نیست دانشبه. ن نیستروش
هاي رو، یکی از راهاز این. گیرند و چه دروسی در اولویت باالتري نسبت به این درس قرار دارندمی

. بدنی، بررسی اولویت این درس در برنامۀ مدارس استشناخت اهمیت درس تربیت
بدنی را نبود نگرش مثبت نسبت به این درس مشکل اساسی درس تربیت) 1383(اسماعیلی 

هاي متفاوت و گاه دهد که ذینفعان مختلف آموزشی، دیدگاهها نیز نشان میمرور پژوهش. داندمی
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، نشان )2008(2و اللهیبی) 1995(1هاي کارلسوننتایج پژوهش. متضادي نسبت به این درس دارند
تري نسبت به بقیۀ دروس قرار بدنی را در جایگاه پایینزان درس تربیتآمونشان دادند که دانش

در مقابل اصالنخانی و . ها ندارددهند و معتقدند این درس اهمیت و ارزش چندانی در زندگی آنمی
و سابرامانیام و ) 2005(3، کوکا و همکاران)1389(، آزمون )1386(، انوشه )1381(همکاران 
.اندها را نسبت به درس تربیت بدنی مثبت ارزیابی کردهش آزمودنینگر) 2007(4سیلورمن

آموزان دورة راهنمایی، درصد از دانش57در پژوهش خود نشان دادند که 5تانهیل و زاکراجسک
هانآاز درصد 43دانند، در حالی که این درس براي بدنی را بخش مهمی از آموزش میتربیت

به نقل از اللهیبی، (دانستند این درس را موضوعی غیرشناختی میآموزان اهمیتی نداشت و دانش
کنند این درس، نیازهایشان را در آموزان احساس میدریافت که دانش) 1995(کارلسون ). 2008

ها معتقد بودند این درس آن. کنندکند و در نتیجه آن را ارزشمند تلقی نمیزندگی برآورده نمی
او مفهوم . در کسب شغل یا ورود به دانشگاه تحت تأثیر قرار دهدها را تواند شانس آننمی

آموزان محسوب ترین عوامل ایجاد نگرش منفی دانشبدنی را از مهمدرس تربیت» 6معناییبی«
. دانندآموزان میکند و تجارب این درس را فاقد ارتباط و چالش مناسب با آینده دانشمی

آموزان نسبت به در جنوب ولز نشان داد عالقۀ دانش) 1996(7نتایج تحقیق هندلی و همکاران
چنین دروسی که زمان کمتري را زیاد و نسبت به درس زبان خارجه، هم8دروس انگلیسی و بازي

هاي مذهبی کمتر در برنامۀ درسی مدرسه به خود اختصاص داده بودند، مانند موسیقی و آموزش
بدنی را درس مهمی آموزان درس تربیتبرخی دانشکند نه فقطبیان می) 2008(اللهیبی . است
آموزان این درس را در مقابل برخی دیگر از دانش. داننددانند، بلکه آن را درسی خطرناك مینمی

ها در انجام بعضی کارها مانند دوست تواند به آنبدنی میکنند تربیتدوست دارند و احساس می
.و سرگرم بودن کمک کندهاي مورد عالقهپیداکردن، انجام ورزش

بدنی در سنین مختلف برخی از محققان نگرش دختران و پسران را نسبت به درس تربیت
آموزان پسر بیش از نشان دادند دانش) 2002(9سومینسکی و همکاران. اندمقایسه کرده

10ناگور). 2009به نقل از فوزي، (کنند هاي جسمانی مشارکت میآموزان دختر در فعالیتدانش
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آموزان ده تا یازده بین دانشدر ) 1997(1آموزان دبیرستانی، شروپ شایردر بین دانش) 2001(
نشان دادند که عالقۀ پسران پانزده ساله به درس ) 2005(همکاران سالۀ دبستانی و کوکا و

ر د) 2003(2کولی و کمبر). 2008به نقل از تومیک، (بدنی و ورزش بیشتر از دختران است تربیت
آموزان دختر و پسر سال هفتم و یازدهم در مدارس انگلستان نشان دادند تحقیق خود روي دانش

و تاریخ جزء دروس 3درس تربیت بدنی به همراه دروس ریاضیات، تکنولوژي ارتباطات و اطالعات
آیند و دروس تئاتر، انگلیسی، هنر و جغرافی جزء دروس دخترانه محسوب پسرانه به شمار می

. شودآموزان سال یازدهم بیشتر مشاهده میوند و این تفاوت جنسیتی در بین دانششمی
مثالً راین . اندتحصیلی را با نگرش به تربیت بدنی بررسی کردهۀهاي دیگري رابطۀ سن و پایپژوهش

آموزان دورة راهنمایی و دبیرستانی، نگرش مشابه و یکسانی نشان دادند دانش) 2003(4و همکاران
نشان دادند ) 2007(در مقابل ساب رامانیام و سیلورمن . ت به کالس و معلم تربیت بدنی دارندنسب

بدنی هاي جسمانی و درس تربیتکه با باال رفتن پایۀ تحصیلی، نگرش مثبت نسبت به فعالیت
آموزان آموزان کالس اول دبیرستان را نسبت به دانشنگرش دانش) 2008(5تومیک. یابدکاهش می

ةآموزان دورنشان داد دانش) 2009(6چنین آراباسیهم. تر گزارش کردآخر مثبتآموزان سالدانش
بدنی تري نسبت به درس تربیتآموزان دبیرستانی نگرش مثبتراهنمایی در مقایسه با دانشةدور

.دارند
. بدنی بررسی شده استبندي و رتبۀ دروس مدرسه و درس تربیتها، اولویتدر برخی از پژوهش

اي در خالل سه سال، درس آموزان دورة راهنمایی نیجریهدانش) 1977(7وهش اوبانیامثالً در پژ
بدنی جزء دروسی بود که ها محسوب کردند و درس تربیتاولین اولویتجزء ادبیات انگلیسی را 

در غرب انگلستان درس ) 1997(8در پژوهش استابلز و ویکیلی. محبوبیت کمتري داشت
یت در بین پسران اولویت ششم را به همراه دروس زبان فرانسه و هنر و در بدنی از جنبۀ اهمتربیت

در این پژوهش، دروس . بین دختران اولویت نهم را از بین چهارده درس به خود اختصاص داده بود
آموزان از نظر ضمناً دانش. نظري جایگاه باالتري از لحاظ اهمیت نسبت به دروس عملی داشتند

ها و تربیت بدنی قائل بودند، باالیی براي دروسی مانند هنر، صنعت، بازيدوست داشتن، اولویت
در ) 2003(همچنین کولی و کمبر . ولی باز هم در مقایسه با دروس نظري اهمیت کمتري داشتند

آموزان دختر سال هفتم اولویت سوم را به پژوهش خود نشان دادند در بین سیزده درس، دانش

1. Shropshaire
2. Ann colly & Chris comber
3. Information and communications technology (ICT)
4. Ryan et al.
5. Tomik
6. Arabaci
7. Obanya
8. Stables & Wikeley



77نژادنژاد، مهرعلی همتیرحیم رمضانی، کاظم هژبري

این درس در بین پسران سال هفتم اولویت اول را به خود اختصاص داده . داندرس تربیت بدنی داده
و سوم را به این هاي هفتم آموزان دختر و پسر سال یازدهم به ترتیب اولویتهمچنین دانش. بود

.درس داده بودند
، نشان داد 2001- 2002در بررسی برنامۀ درسی کشور انگلستان در سال ) 2005(1مک کورن

این نتایج . بدنی را در اولویت نهم قرار دادندآموزان درس تربیتان چهارده درس، دانشکه از می
پژوهش ادارة استانداردهاي آموزشی . بررسی و همان رتبه تکرار شد2003- 2004دوباره در سال 

بدنی از جنبۀ لذت آموزان دختر دبیرستانی نشان داد که درس تربیتروي دانش) 2005(2انگلستان
آموزان، درس درصد از دانش76ضمناً . ز دروس طراحی و تکنولوژي و هنر قرار گرفتلذت پس ا

هفتاد درصد . بدنی را از لحاظ اهمیت پس از ریاضیات و علوم در رتبۀ سوم قرار دادندتربیت
درصد آن را جالب و 73درصد آن را مفید و 68آموزان این درس را درسی آسان، دانش

آموزان دبستانی به بررسی ادراك دانش) 1389(در ایران نیز فقط آزمون . ددانستنکننده میسرگرم
آموزان بدنی در مقابل سایر دروس مدرسه پرداخت و نشان داد که دانشدربارة اهمیت درس تربیت

آموزان همچنین ادراك دانش. دانندتر از درس تربیت بدنی میدروس ریاضی و علوم را بااهمیت
بدنی اهمیت درس قرآن و تربیت بدنی مشابه و نسبت به درس فارسی و تربیتدختر و پسر دربارة

.متفاوت بود
بدنی بر اساس چند متغیر محدود و دهد که اولویت درس تربیتها نشان میمرور این پژوهش
همچنین در . آموزان انجام شده است و دیدگاه والدین بررسی نشده استفقط از دیدگاه دانش

تواند سبب طور مستقیم ارزیابی شده است که میبدنی بها موقعیت درس تربیتهبیشتر پژوهش
بدنی اولویت درس تربیتحاضر در پژوهش . آموزان در پاسخ به سؤاالت شده باشدگیري دانشجهت

از هم آموزان به عنوان مخاطبان اصلی این درس و از دیدگاه دانش، هم نسبت به دروس دیگر
شده بررسی متغیرهاي مختلفی باآموزان ترین الگوي رفتاري دانشابۀ مهمدیدگاه والدین به مث

. تري از این درس در مقایسه با سایر دروس مدرسه به ما نشان دهدتواند جایگاه شفافاست که می
ها در بینی شرکت یا عدم شرکت آنضمناً آگاهی از نگرش و دیدگاه این دو گروه، عالوه بر پیش

آموزان از فواید مندي دانشنی در زمان حال و آینده، مالکی براي میزان بهرههاي جسمافعالیت
.اي استهاي تربیت بدنی و ورزش مدرسهحاصل از شرکت در فعالیت

پژوهششناسی روش
آموزان مدارس دولتی دانشجامۀآماري پژوهش کل. استتحلیلی- توصیفیاز نوعپژوهشاین 

گیري به روش نمونه). دختر10849پسر و 9927(بودند ) نفر20776(دورة راهنمایی شهر رشت 
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نفر تعیین 370طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه . اي و تصادفی انجام گرفته استخوشه
ابتدا شهر رشت به پنج منطقۀ جغرافیایی . و همین تعداد نمونه براي والدین نیز در نظر گرفته شد

با . صورت تصادفی انتخاب شدۀ دخترانه و یک مدرسۀ پسرانه بهتقسیم و از هر منطقه یک مدرس
آموز و چهارصد نفر از والدین براي پاسخگویی به ها، چهارصد دانشتوجه به احتمال افت آزمودنی

با در نظر گرفتن تفاوت در نسبت دانش آموزان دختر و پسر . سؤاالت پرسشنامه انتخاب شدند
آموز و در هر دانش42در مدارس دخترانه از هر مدرسه، ) سرپ191دختر و 209(جامعۀ آماري 

نفر و در هر پایه سیزده نفر به صورت 39پایه چهارده نفر و در مدارس پسرانه از هر مدرسه 
نفر پسر و 176- ها را کامل کردندکه پرسشنامه-آزمودنی 380از مجموع .تصادفی انتخاب شدند

با توجه به این که کامل . ها در پژوهش نزدیک به هم استنبقیه دختر بودند که نسبت جنسیت آ
کرده از کردن پرسشنامه نیازمند حداقل تحصیالت دیپلم براي والدین بود، لیست والدین تحصیل

ضمناً این افراد جزء والدینی . صورت تصادفی انتخاب شدنداسناد مدارس استخراج و چهارصد نفر به
.ه را کامل کرده بودندنبودند که فرزندانشان پرسشنام

ایدة اولیۀ پژوهش از بررسی مقاله ادارة . ساخته استفاده شددر این پژوهش از پرسشنامۀ محقق
اي انجام شده شکل گرفت که در دبیرستان دخترانه) 2005(استانداردهاي آموزشی کشور انگلستان 

ققان در مدارس، تعداد پس از مطالعۀ مقاالت و متون مرتبط و همچنین تجارب آموزشی مح. بود
پرسشنامۀ اولیه براي بررسی قابل فهم و درك . بندي دروس شناسایی شدهفتاد متغیر براي اولویت

آموزانی قرار گرفت که جزء نمونۀ آماري بودن در اختیار شصت نفر از والدین و شصت نفر از دانش
ها حبه شد و از نظرات آنآموزان مصاهمچنین با بیست نفر از والدین و دانش. پژوهش نبودند

بخش اول . ها و حذف سؤاالت نامفهوم، سی سؤال انتخاب شدپس از بررسی پرسشنامه. استفاده شد
در بخش دوم از . شناختی جنسیت و پایۀ تحصیلی بودهاي جمعیتپرسشنامه شامل ویژگی

رتبه یک تا پنچ ها خواسته شد در مورد هر سؤال یا متغیر، پنج درس را به ترتیب و باآزمودنی
سپس . شدترین اولویت شناخته میبندي کنند، رتبۀ یک باالترین اولویت و رتبه پنج پاییناولویت

ها امتیاز داده شد و در نهایت، امتیازات مربوط به هر درس براي سی سؤال با هم جمع به این رتبه
ي آماري مورد تجزیه و تحلیل هابندي آزمونآمده، ده درس در رتبهدستهشد و بر اساس امتیاز ب

در این پژوهش .ها اختصاص داشتهاي ورزشی آزمودنیبخش سوم به میزان فعالیت. قرار گرفتند
اولویت درس به مجموعۀ عوامل و متغیرهاي آموزشی مرتبط با فرایندهاي تدریس آن درس گفته 

با والدین خود گفتگو آموزان آن را تجربه و دربارة احساسات و تجاربشان شده است که دانش
درسی که از مجموع . بودندغیرهاند که شامل متغیرهاي لذت، عالقه، اهمیت، مفید بودن و کرده

مجموع (کرد، اولویت بهتري در میان سایر دروس دیگر داشت این متغیرها امتیاز بیشتري کسب می
).بودنندة اولویت هر درس کامتیازات کل سؤاالت پرسشنامه تعیین
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هاي تعیین روایی آزمون، ده نفر از استادان و ده نفر از دبیران تربیت بدنی در مورد جنبهبراي
براي تعیین پایایی پرسشنامه از . مختلف پرسشنامه اظهار نظر کردند و اشکاالت موجود اصالح شد

فاي صورت تصادفی انتخاب شد و با استفاده از آلسی پرسشنامه به،شدههاي توزیعمیان پرسشنامه
.دست آمدبهr= 75/0میزان ثبات درونی پرسشنامه ، کرونباخ

صورت پس از کسب مجوز براي توزیع پرسشنامه، در هر مدرسه و از بین هر پایه یک کالس به
در . آموزان بر اساس شمارة دفتر و به صورت تصافی انتخاب شدنددانش. کشی انتخاب شدقرعه

بدنی نشد و تعیین اولویت دروس مختلف مدرسه به درس تربیتاي به توضیحات اولیۀ محقق، اشاره
مدت پاسخگویی به سؤاالت ). هاي قبلیبرخالف پژوهش(عنوان هدف پژوهش معرفی شد 

در مورد پرسشنامۀ والدین، پس از مراجعه به مدرسه و . پرسشنامه در حدود بیست دقیقه بود
پرسشنامه به فرزندان آنها تحویل داده شد و به دریافت فهرست والدین با تحصیالت باالتر از دیپلم،

ها را کامل کنند ها، پرسشنامهها توضیح داده شد که از والدین خود بخواهند بدون مشورت با آنآن
ها را قبالً کامل آموزانی نبودند که پرسشنامهدانشءاین افراد جز. و روز بعد به مدرسه برگردانند

هاي یافته. هاي والدین نیز با حضور خود والدین در مدرسه کامل شدهبرخی از پرسشنام. کرده بودند
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 16نسخه SPSSافزار پژوهش با استفاده از برنامۀ کامپیوتري و نرم

ها طبیعی نیست و بنابرایناسمیرنوف نشان داد که توزیع داده- نتایج آزمون کالموگرافضمناً . است
ها و از آزمون همبستگی اسپیرمن فریدمن، یومن ویتنی و ویلکاکسون براي مقایسۀ گروهاز آزمون 

.استفاده شد≥05/0pرابطۀ بین متغیرهاي پژوهش در سطح بررسی براي 

پژوهشيهایافته
) ورزش(بدنی که درس تربیتهاي پژوهش نشان دادبندي دروس از دیدگاه آزمودنیمقایسه اولویت

نتایج آزمون ویلکاکسون نیز نشان داد در . هاي اول تا پنجم قرار نگرفته استاولویتیک از در هیچ
بدنی با دینی تفاوت فن و همچنین تربیتوبا حرفه) ورزش(بندي دروس تربیت بدنی اولویت
چنین تربیت بدنی با ادبیات و هماین تفاوت در بین دروس تربیت). 1جدول(داري وجود ندارد معنی

).≥05/0p(دار بود تاریخ و جغرافی معنیبدنی با



...بدنی در میان سایر دروس بررسی اولویت درس تربیت80

هاي پژوهشبندي دروس از دیدگاه آزمودنیاولویت. 1جدول 
میانگین رتبهدروس
11/7ریاضی
00/7علوم
75/6زبان

85/5ادبیات
42/5فنوحرفه

29/5ورزش
14/5دینی

40/4تاریخ و جغرافی
04/4عربی
99/3هنر

دهد درس نشان می2بندي دروس از دیدگاه دانش آموزان و والدین در جدول مقایسۀ اولویت
نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در . ترتیب در رتبۀ ششم و هفتم قرار گرفته استتربیت بدنی به

این . وفن وجود نداردبدنی با حرفهداري در رتبۀ درس تربیتبندي دروس، تفاوت معنیاولویت
در . دار بودبدنی با دینی معنیبدنی با ادبیات و همچنین تربیتفاوت در بین دروس تربیتت

وفن و بدنی با حرفهداري در رتبۀ دروس تربیتبندي دروس از دیدگاه والدین، تفاوت معنیاولویت
رافی جغوبدنی با تاریخ این تفاوت در بین دروس تربیت. بدنی با دینی مشاهده نشدهمچنین تربیت

).≥05/0p(دار بود بدنی با ادبیات معنیو همچنین تربیت

آموزان و والدینمقایسۀ اولویت دروس از دیدگاه دانش. 2جدول 
والدینآموزاندانش

میانگین رتبهدروساولویتمیانگین رتبهدروساولویت
02/7ریاضی19/71ریاضی1
88/6علوم11/72علوم2
86/6بانز65/63زبان3
96/5ادبیات76/54ادبیات4
44/5دینی53/55وفنحرفه5
29/5وفنحرفه36/56ورزش6
20/5ورزش89/47دینی7
18/4تاریخ و جغرافی59/48تاریخ و جغرافی8
09/4عربی01/49عربی9
08/4هنر92/310هنر10
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داري بین دیدگاه والدین و نی نشان داد تفاوت معنی، نتایج آزمون یومن ویت3با توجه به جدول 
.بدنی در میان سایر دروس وجود نداردآموزان دربارة اولویت درس تربیتدانش

آموزانبدنی در میان سایر دروس از دیدگاه والدین و دانشاولویت درس تربیت. 3جدول 
Zداريمعنی انحراف استاندارد گین رتبهتعداد       میان متغیر               گروه

735/0 -462/0
79/2 32520/5 والدین اولویت درس

تربیت بدنی

83/2 38036/5 دانش 
آموزان

نشان داد که ) 4جدول (آموزان پسر و دختر بندي دروس از دیدگاه دانشمقایسۀ اولویت
نتایج آزمون ویلکاکسون . اندبدنی در نظر گرفتهۀ باالتري براي درس تربیتآموزان پسر رتبدانش

داري بین دروس آموزان پسر، تفاوت معنیبندي دروس از دیدگاه دانشنشان داد در اولویت
این تفاوت در بین دروس . بدنی با زبان وجود نداردفن و همچنین تربیتوبدنی با حرفهتربیت
بندي دروس از دیدگاه در اولویت. دار بودبدنی با ادبیات معنیو نیز تربیتبدنی با علوم تربیت
فن، تاریخ و وبدنی با دروس دینی، حرفهداري بین درس تربیتآموزان دختر، تفاوت معنیدانش

دار بود بدنی با ادبیات معنیاین تفاوت بین درس تربیت. جغرافی، عربی و هنر وجود نداشت
)05/0p≤.(

آموزان پسر و دخترمقایسۀ اولویت دروس از دیدگاه دانش. 4جدول 
دخترپسر

میانگین رتبهدروساولویتمیانگین رتبهدروساولویت
44/7ریاضی91/61ریاضی1
29/7علوم89/62علوم2
13/7زبان73/63وفنحرفه3
32/6ادبیات28/64ورزش4
92/4دینی09/65زبان5
57/4ورزش11/56اتادبی6
49/4وفنحرفه85/47دینی7
44/4تاریخ و جغرافی77/48تاریخ و جغرافی8
23/4عربی75/39عربی9
17/4هنر63/310هنر10
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آموزان دختر و پسر دربارة اولویت درس نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد بین دیدگاه دانش
به عبارت دیگر، پسران اولویت باالتر . داري وجود داردروس تفاوت معنیتربیت بدنی در میان سایر د

همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد جایگاه . اندو بهتري براي این درس در نظر گرفته
).5جدول (داري ندارد هاي تحصیلی، تفاوت معنیاین درس در بین پایه

هاي تحصیلیآموزان دختر و پسر و بین پایهن سایر دروس از دیدگاه دانشبدنی در میااولویت درس تربیت. 5جدول 
داريمعنیZمیانگین رتبه      انحراف استانداردتعداد     گروه   شاخص

اولویت
درس

بدنیتربیت

20457/468/2دختر   
959/5 -001/0

17628/664/2پسر      
13428/576/2پایه اول 

490/2288/0 12463/583/2پایه دوم  
12483/579/2پایه سوم  

و میانگین )=28/15SD=،17/13M(ماهبدنی والدین، سیزده ساعت در هر میانگین فعالیت
به هم نزدیک و بسیار) =48/16SD=،44/16M(آموزان شانزده ساعت در ماه بدنی دانشفعالیت

، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین اولویت درس تربیت 6با توجه به جدول . بود
نتایج این آزمون نشان داد . داري وجود نداردجسمانی والدین رابطۀ معنیهاي بدنی و میزان فعالیت

ضریب همبستگی منفی به این دلیل است که (دار است آموزان معنیکه این رابطه در مورد دانش
بدنی بیشتري داشتند، رتبۀ بهتري یا آموزانی که فعالیترونده است، یعنی دانشرتبه، رکوردي پس

).اندتري براي این درس درنظر گرفتهیگاه مناسبتر و جاعدد کوچک

آموزانهاي جسمانی والدین و دانشبدنی و میزان فعالیترابطۀ اولویت درس تربیت. 6جدول 
داريمعنی تعداد ضریب همبستگی گروهمتغیر            

137/0 325 083/0 - والدین
اولویت درس 
001/0تربیت بدنی 380 168/0- آموزاندانش
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گیريبحث و نتیجه
در پژوهش حاضر با نتایج ) اولویت ششم از میان ده درس(بدنی اولویت نسبتاً پایین درس تربیت
در . همسو است) 2008(، و اللهیبی )1995(، کارلسون )1381(تحقیقات اصالنخانی و همکاران 

همخوانی ) 2007(و سیلورمن و سابرامانیام) 2005(هاي کوکا و همکاران مقابل با نتایج پژوهش
ها دربارة چند متغیر محدود مانند عالقه و لذت ها فقط دیدگاه آزمودنیالبته در این پژوهش. ندارد

بدنی بررسی شده بود، در صورتی که ها نسبت به درس تربیتطور مستقیم نگرش آنو توجه یا به
بندي دروس مانند مفید بودن یا ارتباط با آیندة شغلی یا اگر متغیرهاي دیگري براي اولویت

. شدبندي نیز متفاوت میگرفت، نتایج اولویتتحصیلی و میزان تشویق والدین مورد سؤال قرار می
وفن و اولویت هفتم درس بدنی با اولویت پنجم درس حرفهتفاوت بین اولویت ششم درس تربیت

تواند بین اولویت پنج تا دهد که اولویت این درس میان میدار نبود و این نتیجه نشدینی معنی
هفت متغیر باشد، در صورتی که نسبت به درس تاریخ و جغرافی، عربی و هنر در جایگاه بهتري قرار 

.دارد
بدنی نسبت به چهار درس ریاضی، علوم، زبان با وجود این، اولویت نسبتاً پایین درس تربیت

که - نخست اینکه از دورة ابتدایی . رسدز چند جنبه طبیعی به نظر میانگلیسی و ادبیات فارسی ا
بر این دروس -هاي آموزشی و درسی استویژه نگرشگیري شخصیت، عالیق و بهدوران شکل

در دورة ) مانند نمونۀ همین پژوهش(آموزان شهري حتی بسیاري از دانش. شودتأکید بسیاري می
بدنی در دورة نبود معلم متخصص و برنامۀ ویژة تربیت. اندکردهدبستان آموزش زبان را شروع پیش

هاي نسبت به این درس در دوره) 1جدول (آموزان و والدین ابتدایی ممکن است بر نگرش دانش
رسد معلمان عمومی دورة ابتدایی، نه نظر میبه. بندي آن اثرگذار باشدجه اولویتیآینده و در نت

الزم را در این درس ندارند، بلکه ممکن است عملکرد تحصیلی اي فقط تخصص و تعهد حرفه
در صورتی که .بدنی اثرگذار باشدآموز در دیگر دروس بر تعامل و رفتار او در کالس تربیتدانش

. هاي غیرمرتبط با دروس دیگري نیاز داردها و تواناییبه قابلیتماهیت این درس متفاوت است و
.برنامه باشدشده و بیاین درس رها ممکن است حتی 

در این دوره . ویژه هویت شغلی استی و بهیتگیري هویت جنسراهنمایی نیز دورة شکلمقطع
موفقیت در این دروس نه فقط با . شوداهمیت دروس مرتبط با آیندة تحصیلی و شغلی بیشتر می

ه محققانی طور کهمانبلکههاي والدین و مسئوالن مدرسه همراه است،ها و حمایتپاداش
ها نآاین دروس در هویت شغلی اند، بیان کرده) 1997(ویکیلی وو استابلز) 1995(مانندکارلسون 

نبود ،هااز طریق پذیرش در دانشگاهو این موضوع در کشور ما نیز تقریباًکننده استتعیین
تی آهاي ر سالالبته ممکن است د. شودهاي کار و اشتغال و فرهنگ ادامه تحصیل تقویت میفرصت
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هاي اجتماعی و موزان فرصت بیشتري براي فعالیتآها دانشبا افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه
.فرهنگی یا هنري داشته باشند

توان این اولویت نسبتاً پایین را از زاویۀ دیگري بررسی کرد و آن اینکه دروسی که چنین میهم
طور ناخوداگاه اهمیت کمتري نسبت به اند بهادهزمان کمتري در برنامۀ درسی به خود اختصاص د

آموزان بین تعداد دهد دانشنیز نشان می) 2003(1هاي ترنربررسی. کنندسایر دروس پیدا می
شود و اهمیت آن درس در جدول برنامۀ درسی دفعاتی که در هفته به دروس اختصاص داده می

آموزان دروسی مانند ریاضی و علوم از نظر دانشپیوند مستقیمی برقرار کنند، در نتیجه دروس پایه 
در پژوهش خود به این موضوع ) 1996(چنین هندلی و همکاران هم. رسندمهم و مفید به نظر می

هفتگی ۀهاي مذهبی که زمان کمتري در برنامچون موسیقی و آموزشاند و دروسی هماشاره کرده
این موضوع در کشور ما نیز با اختصاص ساعات . تندتري داشآموزان داشتند، از اولویت پاییندانش

شود و اخیراً با کم شدن ساعت بدنی مشاهده میبیشتر به دروس پایه و زمان کمتر به درس تربیت
بدنی در پایۀ سوم دبیرستان از دو ساعت به یک ساعت در هفته، اهمیت بیشتري پیدا درس تربیت

درس در افزایش کارایی دروس نظري و تغییرات مثبت در رسد آثار مفید این به نظر می. کرده است
.طلبدرفتارهاي سالم دانش آموزان، اختصاص زمان بیشتري در برنامۀ درسی مدارس را می

هاي این اند، یافتهبندي دروس مدرسه پرداختهطور مستقیم به اولویتکه بههاییپژوهشدر 
، همچنین )2005(، مک کورن )1997(ویکیلی ولز، استاب)1977(پژوهش با نتایج تحقیقات اوبانیا 
ها دروس ریاضی و علوم را که در آن آزمودنیهمسو بود) 1389(با برخی از نتایج پژوهش آزمون 

و ) 2003(کولی و همکاران هايپژوهشنتایج این پژوهش با برخی نتایج . دانستندتر میبااهمیت
، )2003(البته در تحقیق کولی و همکاران . نداشتهمخوانی) 2005(ادارة استانداردهاي آموزشی 

بدنی در ترتیب اولویت هفتم و سوم را براي درس تربیتآموزان دختر و پسر سال یازدهم، بهدانش
. نظر گرفته بودند که به اولویت ششم دختران و چهارم پسران در پژوهش حاضر بسیار نزدیک است

اي از ها با نتایج پژوهش حاضر را به مجموعهین پژوهششاید بتوان همسو نبودن برخی از نتایج ا
از . کندنسبت داد که در این پژوهش جایگاه یک درس را تعیین میموزشی و درسی آمتغیرهاي 
صورت هاي ورزشی بهمانند انواع رشتهبدنی هاي کالس تربیتدر فعالیتبسیاري، تنوعطرف دیگر

ورزشی محدود در ۀوجود چند رشت. وجود داردور ما و بر خالف کشکشورهاي دیگردرانتخابی 
طور کامل برآورده نشود و اهمیتی به این آموزان بهسبب شده است نیازهاي دانشکشورمدارس 

آموزان نیز در تحقیق خود نشان دادند دانش) 2006(2جی لیندا و همکاران. درس ندهند
یش ایجاد رقابت و افزایش انگیزه براي مشارکت هاي کالس، افزادبیرستانی به تنوع بیشتر در فعالیت

1. Turner
2. G Linda et al.
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درس تواي اي بین محآموزان رابطههمچنین دانش. دهندهاي خارج از مدرسه اهمیت میدر فعالیت
ها و اطالعات علمی موجود در این درس را بینند یا آگاهینمیبدنی و خودپنداره تحصیلیتربیت

هایی هم ان در این زمینه اطالعات و آگاهیآموزانشکنند و حتی اگر تعداد معدودي از دکسب نمی
به عبارت . شودمند و در برنامۀ درسی مدون ارائه نمیصورت نظامداشته باشند، این اطالعات به

.میت کمتري در مدرسه و خانه داردموزان اهآبدنی یا حرکتی و ورزشی دانشةخودپندار،بهتر
که ) 6اولویت (و فرزندان )7اولویت (والدین ه بدنی از دیدگادرس تربیتنزدیک اولویت

فرزندان نسبت به دروس مختلف نگرش گیري ، نقش مهم والدین را در جهتدار هم نبودمعنی
ممکن است برخی ولی ،موزان نداشتندآدانشۀاي با نمونبطهاالبته این والدین هیچ ر. دهدنشان می

چشم ها بهوهشژ، آنچه در بیشتر پاینبا وجود. ده باشندمشورت کراز والدین با فرزندان خود 
اهمیت تلقی کردن آن نسبت به سایر دروس والدین از فواید این درس و کمگاهیخورد، عدم آمی

).1385نژاد، ؛ رمضانی1383اسماعیلی، (مدرسه است 
یت اولو(آموزان پسر داري بین دیدگاه دانشهاي پژوهش نشان داد تفاوت معنیبررسی یافته

این یافته با نتایج . بدنی وجود دارددربارة اولویت درس تربیت)ششماولویت (و دختر )چهارم
، )2003(، کولی و همکاران )1997(، استابلز و ویکیلی )1996(هاي هندلی و همکاران پژوهش

بندي دروس در سال اول تحقیق با اولویتو همسو است ) 2009(و آراباسی ) 2005(کورن مک
هاي گیري هویت جنسیتی و نقشرسد با توجه به شکلبه نظر می. همخوانی ندارد) 1977(یا اوبان

. دانندمیمناسب نقش مردانه و اجتماعی خود هاي ورزشی را بیشترفعالیت، پسران،نآمربوط به 
اولویت ینده برآهاي دختران در شرایط فرهنگی و اجتماعی یا تفکرات قالبی نسبت به نقشضمناً

هاي موضوع در پژوهشاین.استمؤثرآموزان دختر دانشاز دیدگاهبدنیدرس تربیتپایین سبتاً ن
به نقل (تأیید شده است ) 2005(، کوکا و همکاران )2002(، سومینسکی و همکاران )2001(گورنا 

ط هاي اجتماعی، بلوغ، محینبود حمایتالبته احتماالً موانع مختلفی مانند ). 2009از تومیک، 
و کمبود امکانات و فضاي مناسب براي -که با روحیۀ دختران سازگاري کمتري دارد-رقابتی ورزش 

.هاي جسمانی از خود نشان دهندتمرین باعث شده است دخترها عالقۀ کمتري به فعالیت
هاي آموزان پایهبدنی از دیدگاه دانشهاي پژوهش نشان داد بین اولویت درس تربیتیافته

، )2003(هاي راین و همکاران داري وجود نداشت که با نتایج پژوهشیلی، تفاوت معنیمختلف تحص
، تومیک )2007(، سابرامانیام و سیلورمن )2005(پژوهش ادارة استانداردهاي آموزشی انگلستان 

آموزان دورة ها نگرش دانشبیشتر این پژوهش. همخوانی نداشت) 2009(و آراباسی ) 2008(
اي به دورة دیگر کامالً دبیرستان مقایسه کرده بودند که این تغییر نگرش از دورهراهنمایی را با
است دلیل این هاي مختلف به آموزان پایهدار در نگرش دانششاید نبود تفاوت معنی. محسوس بود

توان تحوالت فکري و نگرشی را میطور کلی،به. وجود نداردمیان سه پایه زیادي تفاوت سنی که 
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جایگاه این درس در مقطع ،و شاید با توجه به مطالب مذکوردبیرستان مشاهده کردطعمقدر 
.رسدنظر میهاي بیشتر در این زمینه ضروري به، پژوهشاینوجود اب.تر باشدمتوسطه نیز پایین

آموزان و اولویت داري بین میزان فعالیت جسمانی دانشهاي پژوهش نشان داد رابطۀ معنییافته
و تومیک ) 2005(هاي کوکا و همکاران با نتایج پژوهشاین یافته بدنی وجود دارد که تربیتدرس 

بدنی والدین با نگرش و نگرش و فعالیتۀرابطپژوهشاگرچه در این . همسو است) 2008(
دار بین میزان فعالیت جسمانی معنیۀولی رابط،بدنی فرزندانشان بررسی نشده استفعالیت
موزان فعال حرکتی آطور طبیعی دانشدهد که بهنشان میبدنی اولویت درس تربیتآموزان ودانش

البته این اولویت نسبت به دیگر .گیرندبدنی در نظر میو ورزشی اولویت باالیی براي درس تربیت
هاي جسمانی و فعالیتدرتجارب خوشایند و لذت بخش طور کلی ولی به،پایین استنسبتاًدروس 
شاید همین موضوع در . شودمیاالن، موجب نگرش مناسبی نسبت به این درس مسگروه هباتعامل

موزش برخی واحدهاي درسی آکید بر أابتدایی و تمقطعینده با جذب معلمان جدیداالستخدام در آ
حرکات زمینی ژیمناستیک و طناب زدن اتفاق بیفتد و این درس جایگاه مناسبی در نزد ،مانند شنا

.پیدا کندموزانآن و دانشسئوالم، والدین
هاي جسمانی والدین بدنی و میزان فعالیتنتایج این پژوهش نشان داد بین اولویت درس تربیت

ساعت فعالیت جسمانی در ماه براي 17/13رسد میانگین به نظر می. داري وجود نداردرابطۀ معنی
بندي دروس، اولویت هفتم را براي اولویتتواند تا حدودي قابل قبول باشد، اما اینکه در والدین می

هایی که با تعدادي از والدین انجام در مصاحبه. اند، جاي تأمل داردبدنی در نظر گرفتهدرس تربیت
دیدگی، عدم گرفت، مشخص شد که نبود امکانات کافی در ساعت درس تربیت بدنی، بروز آسیب

آموزش و لطمه به سایر دروس از جمله آموزان، پایین بودن سطح توجه معلم ورزش به دانش
ها انجام همچنین آن. شدها نسبت به این درس میمواردي بودند که موجب نگرش نامطلوب آن

هاي ورزشی خارج از محیط مدرسه و در باشگاهدرهاي جسمانی را براي فرزندان خودفعالیت
ا براي والدین بیشتر قابل لمس هشاید پیشرفت ورزشی فرزندان در باشگاه. دانستندتر میمناسب

هاي اجتماعی است که باشد، اما آنچه که والدین از آن غافل هستند مشارکت، همکاري و مهارت
حال .کنندبدنی مدرسه کسب میهاي خود در ساعت درس تربیتکالسیآموزان در کنار همدانش

این فرصت را به - شودمیها دیده که در باشگاه-آنکه تأکید بر برد و باخت و مدل رقابتی 
هاي جسمانی منظم عالوه بر منافع ، شرکت واالدین در فعالیتاینبا وجود . دهدآموزان نمیدانش

هایی شود که کودکان نیز به اهمیت چنین فعالیتها دارد، باعث میشماري که براي خود آنبی
.ها ترغیب شوندو به شرکت در این فعالیتبرندبپی

دلیل توجه و اهمیت بیشتر افراد جامعه، روس پایه مانند ریاضی، علوم و زبان بهطور کلی دبه
و چنین انتظاري نددارقرار یی در اولویت باالو موارد بسیار دیگرآیندة شغلیدر مسیر هاآننقش 
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بلکه همین اولویت نیز ،ها شودنآبدنی باید جانشین اهمیت و اولویت ود ندارد که درس تربیتجو
به عبارت . ن فراهم کنندآدوارکننده است که مدرسه و خانه باید امکانات و شرایط الزم را براي امی

هاي متناسب با این اولویت را در امکانات و فرصت،موزشیآمهم این است که والدین و نظام ،بهتر
و با تاررف- نگرش- البته شاید بتوان بر اساس الگوي تغییر دانش.کنندداخل و خارج مدرسه فراهم 

در درازمدت سبب بدنی براي والدین ها و فواید درس تربیتها، تشریح اهداف، برنامهارائۀ آگاهی
فراهم آوردن محیطی راحت و توان با میچنینهم. ها نسبت به این درس شدتغییر نگرش آن

ست و هایی جالب و سرگرم کننده و متناسب با خواهمراه فعالیتبخش و فارغ از تنش به لذت
هاي جسمانی و حضور فعال در انجام فعالیتبرايراآموزان دختر آموزان، خصوصاً دانشعالیق دانش

بدنی و اضافه کردن هاي درس تربیتشاید تغییر در برنامه. تشویق کردبدنی تربیتکالس
ر هاي ویژة احساسی و ادراکی دختران توجه شود، سبب تغییر دهایی که در آن به ظرفیتورزش

ها آموزان به ورزش ممکن است با نگرش آنالبته نگرش دانش.آموزان شودنگرش این گروه از دانش
.بدنی متفاوت باشد، به هر حال این موضوع به تحقیقات بیشتري نیاز داردنسبت به درس تربیت
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to survey Physical Education (P.E)
lesson preferences among other secondary school courses.
Methodology: The present study’s population was all of the girls and boys who
attended middle schools of Rasht (20776) and their parents. The sample of the
study were 400 students (191 boys and 209 girls) and 400 parents who were
selected randomly. The instrument was a researcher-made questionnaire
including 70 questions that decreased to 30 questions after interviewing and
applying expert opinions of 10 university professors and 10 experienced
teachers. Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the reliability of this
study (α = 0.75). The data were analyzed by the UMann-Whitney, the
Wilcoxon, the Friedman, and the Spearman correlation coefficient test at the
level of p≤ 0.05.
Results: The results showed that students and parents ranked P.E in sixth and
seventh order, respectively. Male and female students ranked P.E in fourth and
sixth order, respectively. There was no significant difference in P.E status
between students and parents perspective; however, there was significant
difference between male and female student’s opinions. Also, there was no
significant difference in P.E status among different grades.
Conclusion: Physical education lesson has partly weak situation among other
subjects from parents and girls students’ perspective; it is necessary to explain
P.E plans and goals for parents and provide appropriate and enjoyable
environment without pressure and with fun activities according to the wishes
and interests of girl students.
Keywords: Subject preferences, Pupil choices, Physical education status.
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