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ميمنت عابديني بلترک

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل محتوايكتب درسي به عنوان مهمترين عنصر
آموزش ميباشد تا ميزان توجه به هريك از مفاهيم مورد نظر در زمينهي ورزش مشخص
گردد .مؤلفههاي اين پژوهش شامل آگاهي از اهميت ورزش در سالمت و پيشگيري از
بيماريها ،زمان مناسب انجام ورزش ،انجام ورزش متناسب با سن نوجوانان ،آگاهي از
مضرات عدم تحرک بدني ،آشناساختن نوجوانان با انواع ورزش ،آموزش ورزشهاي
مختلف ،آگاه ساختن در زمينهي تغذيهي مناسب پس از انجام ورزش ،توجه به ورزشهاي
بومي و محلي ،آشنا ساختن با ورزشکاران نامي و حيطههاي ورزشي مربوط به آنان مي
باشد .روش مورد استفاده در تحليل حاضر ،آنتروپي شانون بوده و واحد تحليل نيز متن -
موجود در صفحات ميباشد .جامعهي اين پژوهش شامل ،كتابهاي فارسي ،تعليمات-
اجتماعي ،علوم ،ديني و قرآن دوره راهنمايي در سال تحصيلي 8811-8811مي باشد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد كه به مؤلفهي آگاهي از اهميت
ورزش در سالمت و پيشگيري از بيماريها بيش از ساير مؤلفهها توجه شده است و
كمترين ميزان توجه مربوط به مؤلفههاي زمان مناسب انجام ورزش ،آگاهي از مضرات عدم
تحرک بدني ،آموزش ورزشهاي مختلف ،آگاه ساختن در زمينهي تغذيه مناسب پس از
انجام ورزش و توجه به ورزشهاي بومي و محلي است.

واژههاي كليدي :تحليل محتوا ،كتابهاي درسي ،دوره راهنمايي ،ورزش ،سالمت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استاد گروه علوم تربيتي ،دانشکده علوم انساني و اجتماعي ،بابلسر edpes60@hotmail.com
 دانشجوي دكتري برنامهريزي درسي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه اصفهان
abedini.gilan@gmail.com

69

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان2931

دورهیسوم
پژوهشهاي برنامهي درسي ،

مقدمه
حركت الزمهي زندگي است و هر آنچه كه فاقد حركت باشد ،فاقد حياا اساتح حتاي آباي كاه از
جريان ميافتد زاللي و شفافيت خودش را از دست ميدهد و سبز ميشود .روند زندگي انساان نياز
با پيشرفت تکنولوژي و مدرن شدن بهصور غيرفعال درآمده است و سطح فعاليت و تحرك انسان-
ها به شد كاهش يافته است .اين روند اثرا زيانباري روي جامعه و سالمتي گذاشته اسات .از آن
جمله مي توان به افزايش مرگ و مير ناشي از حمال قلبي ،افزايش فشارخون ،افزايش استرسهاا و
كاهش كارايي و بهره وري و ...اشاره كرد كه در نهايت موجب ايجاد يك جامعهي بيمار وكم تحارك
با كارايي و بهره وري كم و افزايش هزينههاي درماني ميشود كه اين به نوبه خود بر اقتصاد خانواده
و جامعه لطمهي شديدي وارد ميكند (استوار .)4831،
در همين زمينه افتخاريان( ،)4831معتقد است كه سالمتي و رفاه را ميتوان از طريق ورزش
و تحرك بدني بهبود بخشيد .فعاليت هااي بادني ساالم و ورزش ،باراي ساالمتي اروري هساتند.
حركت و جنبش از ويژگيهاي حيا انسان و داراي انگيزه و ريشهاي در سرشت و عاملي براي رشد
و سالمت و نشاط او ميباشند .نياز انسان به فعاليات و حركات در طاول تااريه هماواره باا كساب
تجارب و كشف روشهاي جديد همراه است .براي نوجوانان ورزش و تحرك بدني يکاي از معماول-
ترين راه هاي ابراز توانايي جسمي ،فکري و عاطفي اسات .ورزش باه عناوان يکاي از اركاان تربيات
عمومي در دوران تربيت رسمي از جايگاه خاصي برخوردار اسات .اهميات ايان امار مهام ،در دوران
ابتدايي كه شکلپذيري شخصيت كودك ،حساسترين دوران را طي مايكناد ،دو ننادان اسات .از
طرفي نون تربيت كودكان يك جامعه در ابعاد مختلف بدني ،اجتمااعي ،ههناي و رواناي از طرياق
فعاليتهاي بدني متناسب با شرايط رشد و و ع جسماني بهتر ميتواند در انسجام شخصايت آنهاا
مؤثر باشدح لذا آموزش ورزش و مفاهيم مرتبط با آن از اهم وظايف آموزش و پرورش به شمار رفتاه،
توجااه جاادي دساات اناادركاران را بااه برنامااهرياازي اياان اماار مهاام معطااو مااي دارد( عسااگريان
وهمکاران.)4836،
كلمه ي ورزش يك لغت فارسي و از نظر دستوري اسم مصدر از فعل ورزيادن كاه عمومااه باه
معني تکرار عمل ،انجام پياپي ،ممارست و تمارين باراي ورزيادگي اسات ،باه كاار مايرود .اماا در
اصطالح ورزش به مجموعهاي از فعاليتهاي سازمان يافته اطاال مايشاود كاه باه منظاور كساب
مهار هاي حركتي ،افزايش قابليتهاي بدني و ايجاد رقابت انجاام مايشاود( آهربااني و كالنتاري ،
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اصفهاني(861ح ،)4838در تعريف ورزش معتقد است كه ورزش عبار است از «:حركتهااي
منظم و مکرر بدني براي دستيابي به توانايي ،نشاط و سالمت بيشتر».
در همين زمينه افتخاريان( ،)4831معتقد است كه ورزش ،علم نگهداشتن تعادل فيزيولوژيکي
قسمت ارادي بدن و تقويت قواي معناوي آن اسات .ورزش مجموعاهاي از حركاا و فعالياتهااي
پرورش دهندهي جسم و تقويت كنندهي روان است كه اهدا متعددي را مد نظار قارار مايدهاد.
رمضاني نژاد ( ،)4839به نقل از لوي 4عناصر اصلي ورزش را ننين تعريف ميكند -4 :ورزش از نظر
ماهيت مشابه بازي 1است -1 .ورزش به ابزار و تسهيال وياژهاي نيااز دارد -8 .ورزش باه تواناايي
جسماني و حركتي وابسته است -1 .ورزش در برگيرندهي عناصر تکنيك(مهار ) ،تاكتياك(راهبرد)
و شانس است -1 .ورزش هدفمند و نتيجه مدار است ،هرنند پيامد آن مشخص نيسات .در ارتبااط
با اهدا اين مهم ،نظرا گوناگوني مطرح شده است كه به برخي اشاره ميگرددح از نظر رحمانينياا
و همکاران( )4839يکي از اهدا ورزش و فعاليت بدني ،ارتقاي سالمت هم در بعد جساماني و هام
در بعد رواني آحاد جامعه مي باشد.
اقبالي( )4839نيز ننين بيان نموده كه دربارهي انگيزهي ورزش در انسان نظريههاي مختلفي
ارائه شده كه نند نمونه از آن عبار است از بهرهگيري از انرژي ا اافي ،تفاريح و نشااط ،جباران
كمبود فعاليت و عمل غريزي .همچنين وود ( ،)4831عنوان نموده كه ورزشِ مرتب و روزاناه خطار
بروز بيماريها را كاهش ميدهد و از سوي ديگر ،سالمتي مهمترين عامل پيشارفت و اامن بقااي
جامعه است ،در اين بين ورزش به عنوان يکي از راههاي دستيابي به ساالمتي دركناار سااير ماوارد
حائز اهميت است ( سپيرهيال.)1114،8
در همين رابطه اسکندري و همکاران( )4831بيان ميكنناد ساالمت باه عناوان ياك ارزش
فردي و اجتماعي بر طبق اساسنامه سازمان جهاني بهداشت و از ديدگاه همهي ملتها و نازد هماه
مکاتب يکي از مهمترين و ابتداييترين حقو و نيازهاي بشر تلقي شاده اسات و دسات ياافتن باه
باالترين سطح آن از اهدا اجتماعي و ملي تمامي دولتها به حساب مايآياد .هار كشاوري باراي
دستيابي به اهدا مورد انتظار خود اقداماتي را در سطح ملي پيش بيني ميكند .در ايان ناارنوب
آموزش و پرورش به منزلهي ثقل برنامههاي توسعهي از اهميت بهسزايي برخاوردار اسات .آماوزش،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Loy
2. Play
3. Spear hila
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سنگ بناي نوسازي انساني است و نوسازي آموزشي يکي از اركان مهم توسعه همه جانبه محساوب
ميشود .در همين راستا انجام ورزش و داشتن تحرك بدني در مدارس و برنامهريزي باراي ساالمت
نسل آينده كشور يکي از شاخصهاي مهم و اصلي و زير بناي توسعه كالن جامعاه در هماهي ابعااد
آن ميباشد .بايد خاطر نشان ساخت كه عالوه بر اينكه در زمينهي اهدا ورزشي نظرا گوناگوني
از سوي افراد بيان گرديده ،در ارتباط با فوايد و اثرا ورزش و تحرك بدني نيز باه هماين صاور
بوده است .ورزش و فعاليت بدني اثرا مثبتي بر جنبههاي گوناگون جسامي و روحاي افاراد ماي-
گذارد .تحقيقا نشان داده كه انجام ورزش و فعاليت بدني بر يادگيري تأثير مثبات دارد ،عاالوه بار
آن بهرهوري را افزايش ميدهد و تمركز درحين انجام كارها را نياز بااال مايبارد( وزار آماوزش و
پرورش.)1119 ،
همچنين ،هكائي و نبوي ( ،)4833خاطر نشان ميكنند كه نه بايد كرد تا يکايك فرزندان اين
مرز و بوم با اصول و روش صحيح ورزش و تربيت بدني جديد آموزش داده شوند و زمينههاي رشد و
تقويت قواي اخالقي و جسماني آنان هر نه بيشتر و سازنده تار فاراهم شاودر در ايان باين برناماه
درسي به عنوان بديهيترين رهيافت و راهبرد اساسي در تأمين سالمت كودكان و نوجواناان داناش
آموز ميباشد .از اين رو برنامههاي درسي بايد بر آموزشهاي الزم جهت انجام ورزش و فعاليتهاي
بدني و به دنبال آن تأمين سالمت و بهداشت و ارتقاي آن تأكيد نمايد.
با توجه به مطالب بيان شده و اهميتي كه ورزش و تحرك بدني بر ساالمت دارد و آگااهي در
اين زمينه ،امکان ابتال به بسياري از بيماريهاي جسماني و رواني را به حداقل ميرساند و باا توجاه
به نقش برنامهي درسي در آن ،تحقيق حا ر بر آن است تا مؤلفههاي ورزش در ساالمت نوجواناان
در برنامهدرسي دوره راهنمايي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .جدول زير مؤلفههاي مورد بررساي
به همراه منابع را نشان ميدهد:
جدول  :8مؤلفههاي مورد بررسي و منابع مورد استفاده جهت استخراج هر يك از مؤلفهها
منابع

مؤلفههاي مورد بررسي

آگاااهي از اهمياات ورزش در سااالمت و آلي ميرن ( ،)1111افتخارياان( ،)4831اصافهاني( )4838رمضااني
پيشگيري از بيماريها

نژاد ()4839

زمان مناسب انجام ورزش

افتخاريان()4831

انجام ورزش متناسب با سن كودكان

(عسگريان و همکاران ،)4836،وندن و همکاران()4831
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مؤلفههاي مورد بررسي
آگاهي از مضرا عدم تحرك بدني
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منابع
ايزدي و همکاران( ،)4861خواجاه اي( ،)4833اتحادياهي ساالمت
كودكان ()1119

آشنا ساختن كودكان با انواع ورزش

ايزدي و همکاران()4861

آموزش ورزشهايمختلف

هكائي ونبوي ( ،)4833اسلر ( ،)1111دوارك ()1111

آگاه ساختن در زمينهي تغذيهي مناساب ايزدي و همکاران()4861
پس از انجام ورزش
توجه به ورزشهاي بوميومحلي

ايزدي و همکاران()4861

آشناساختن با ورزشکاران ناامي و حيطاه ايزدي و همکاران()4861
هاي ورزشي مربوط به آنان

پيشينهي پژوهش
پژوهشهاي گوناگوني در اين رابطه انجام شده است كه هر يك بار جنباهاي خاا
شده اند ،كه همه حاكي از اهميت ورزش و تأثير آن در تمامي ابعاد زندگي به خصو

متمركاز

ساالمتي كاه

الزمهي استمرار زندگي است ،ميباشد كه در اينجا به بيان نند نمونه ميپردازيم.
در ارتباط با اهميت و نقش ورزش بر سالمت ،وندن و همکاران( )4831بيان نمودهاناد كاه در
ارتباط با كودكان و ورزش و فعاليتهاي بدني آنها مطالب زيادي نوشته شده كاه بياانگر آن اسات
كه امروزه دركشورهاي توسعه يافته ،كودكان فرصتهاي بسياري براي عدم فعاليت دارناد .خواجاه-
اي( ،)4833به مطالعهي تاأثير ورزش و فعاليات جساماني در عاز نفاس دانشاجويان پسار غيار
ورزشکار دانشگاه گيالن پرداخته است .اين پژوهش كه بر روي  181نفر از مردان 46-13سال انجام
گرديد ،بيانگر اين بود كه ورزش و فعاليت بدني بر عز نفس تأثير معنا داري دارد.
تحقيق ديگري توسط اصفهاني( )4834انجام شده كه به مقايسهي سالمت رواناي دانشاجويان
ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه الزهرا(س) پرداخته است .بنا بر نتيجهي بهدست آمده باين عاليام
جسماني ،ا طراب و اختالل خواب ،اختالل كاركرد اجتماعي و افساردگي در دو گاروه دانشاجويان
ورزشکار و غير ورزشکار ،تفاو معناداري مشاهده ميشود .همچنين دانشجويان دانشکدهي تربيات
بدني نسبت به ساير دانشجويان در سالمت رواني در و عيت مطلوبتري قرار دارند .پژوهش بعادي
تحت عنوان بررسي ديدگاه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي يزد در خصو

ورزش مايباشاد
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كه توسط حسن پور اشکذري( )4831انجام شده است .طبق بررسي صور گرفته اين نتايج حاصل
شدكه :ورزش ،كيفيت زندگي را ارتقا ميبخشد ،ورزش و تحرك بدني عاملي اصلي در پيشاگيري از
بيماريهاي عرو كرونر ميباشد.
ورزش ،در حيطه ي سالمت رواني ،در درمان افسردگي و ا طراب نقش مهمي دارد .اتحاديهي
سالمت كودكان ،)1119( 4طي انجام پژوهشي عنوان نموده كه دانشآموزان در دوره ابتدايي كمتراز
 411دقيقه در طول هفته آموزش در زمينهي انجام ورزش و تربيت بدني دريافت ميكنند و اين امر
در مدارس متوسطه كمتر از  111دقيقه گزارش شده استح در اين رابطه اتحاديه توصيه نموده كه
دورههايي براي انجام ورزش و فعاليت بدني در مدارس فراهم گردد كه زمان آن از  41دقيقه در روز
كمتر نباشد.
رابيان( )4831در تحقيقي باا عناوان «بررساي عوامال ماؤثر در ورزش و تربيات بادني در
مدارس شهر تهران» نشان داد كه از نظر بيشاتر مساؤوالن ،مشاکل اساساي اجاراي مطلاوب درس
تربيت بدني در اولويت اول ،كمبود بودجه ،اولويت دوم ،كمبود امکانا و اولويت سوم ،كمبود معلام
متخصص است .همچنين كيز و آليسون ،)4661( 1طي پژوهشي باه بررساي اثارا و فواياد انجاام
ورزش و فعاليت بدني بر افراد پرداختند .آنان به اين نتيجه رسايدند كاه ورزش و فعاليات روزاناهي
دانشآموزان بر روي حافظه ،حل مسأله ،تصميم گيري و خالقيت تأثير مثبتي ايفا ميكند.
آلي ميرن )1111( 8نيز پژوهشي با هد بررسي رابطه بين ورزش و ساالمتي انجاام داد .ايان
پژوهش به بررسي اثارا اجتمااعي انجاام ورزش بار ورزشاکاران ،بررساي جايگااه ساالمت مياان
ورزشکاران و بررسي پگونگي تأثير ورزش و فعاليت بادني ورزشاکاران بار ساالمت و زنادگي آنهاا،
پرداخته است .نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه ورزشکاران براين اعتقادند كه سالمت نقاش
مهمي در زندگي افراد دارد .همچنين نتايج بيانگر آن بوده كه افرادي كه به ورزش و فعاليت بادني
ميپردازند ،از سالمت بيشتري برخوردار هستند و برعکس افرادي كه تحرك بدني نناداني ندارناد،
سالمتيشان در خطر است.
گزارشي توسط اسلر )1111( 1در زمينهي بهبود و ع ورزش و تربيت بدني در مدارس ابتدايي
انجام شده كه نتايج آن به شرح زير بوده استح كمبود آموزشهاي الزم در زمينهي ورزش و تربيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Children’s Health Foundation
2. Keays And Allison
3. Aly Myren
4. Osler
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بدني وجود دارد كه ميتواند نقشي اساسي در ارتقاي سالمت كودكان ايفا كناد « .نقاش ورزش بار
ارتقاي سالمت و بهبود اوقا فراغت» عنوان پاژوهش ديگاري اسات كاه توساط دوارك،)1111( 4
انجام شده است .ورزش مورد توجه در اين پژوهش ،فوتبال بوده و نتيجهي آن بياانگر تاأثير مثبات
ورزش بر سالمت و ارتقاي آن و بهره مندي از اوقا فراغت ميباشد.
اجي ) 1111( 1نيز ورزش را به عنوان عامل اصلي و روري بر سالمت بيان كرده اسات .وي
بر اساس مطالعه اي كه در اين زمينه داشته ،عنوان نموده كه ورزش ،رابطهي مساتقيم باا ساالمتي
دارد و عالوه بر آن خاطر نشان ساخته كه طبق گزارش ساازمان جهااني بهداشات 1در ساال،1111
ميتوان  %91از مرگ و مير در جهان را به وسيلهي انجام ورزش و تحارك بادني پيشاگيري نماود.
همهي اينها در حالي است كه كودكاان و نوجواناان اماروزي بسايار كام تحاركتار از كودكاان و
نوجوانان نسلهاي پيشين ميباشند و از سطح آمادگي جسماني پايينتري برخوردار هستند .امروزه
بازيهاي رايانهاي و پلياستيشان و نشساتن بايش از انادازهي پااي تلويزياون و ديگار باازيهااي
كم تحركتر و مضرتر جايگزين بازيهاي زيبا و لذ بخش و پر تحرك ديروز شده است .بازيهاايي
نظير گرگم به هوا ،هفت سنگ ،وسطي و ...امروزه كمتر ديده ميشوند و كمكم در حال محاو شادن
هستند .اينها بازيهايي بودند كه نيازهاي طبيعي كودكان و نوجوانان باا اجاراي آنهاا عاالوه بار
كسب آمادگي جسماني و حركتي ،برآورده ميشد ( اسکندري وهمکاران.)4831،
اتقيا( ،) 4834نيز معتقد است كه در آيين مقدس اسالم نيز ،بارخال بساياري از آياينهااي
ديگر ،اسالم بدن انسان را ابزار تکامل روح ميداند .در بينش اسالمي بيماري تن از مهمترين بالها و
گرفتاريهاي فردي و اجتماعي محسوب ميشود و همين طاور مياان روح و بادن ،تاأثير و ارتبااط
متقابل و تفکيك ناپذير وجود دارد و سالمت يا بيماري جسم در نشاط يا افسردگي روح اثر مستقيم
دارد ،كه اين گفته نيز بر اهميت و نقش حياتي ورزش و تأثيري كه بر سالمت دارد ،صحه ميگذارد.
اهميت اين مسأله تا جايي است كه دركشورهاي گوناگون نيز بهطور خا

بدان توجه نمودهاند .باه

عنوان نمونه در نيوزيلند ،اهميت ورزش و تربيت بدني به عنوان هساتهي اجبااري برناماهدرساي از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dvorak
2. Ogi
 .8سازمان جهاني بهداشت World Health Organizationكه باعالمت اختصاري W.H.Oنشان داده ميشود
يکي ازنهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد است كه در سال  4613بوجود آمده و زمينههاي اصلي فعاليت آن مشاوره
علمي درخدما بهداشتي ،درماني و آموزشهاي مربوط به پيشگيري و درمان بيماريها و برخي كمكهاي ويژه است.

411

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان2931

دورهیسوم
پژوهشهاي برنامهي درسي ،

سال  4619در نظر گرفته شده است (راس و كولي.)4661،4
پنگ )4663( 1نيز معتقد است كه در بيشتر كشورهاي آسيايي پيشرفت فکري به طور سانتي
از اهميت بيشتري نسبت به ورزش و فعاليت بدني برخوردار است.
بنا به اظهارا آساتري )4661( 8در مادارس فرانساه  %31از مادارس ابتادايي كاه دو درس
تربيت بدني در هفته دارند ،كمتر از رقم پيش بيني شده در برنامه آموزشيشان است .عالوه بر ايان
از منظر نظري نيز اين بحث اهميت زيادي دارد ،نرا كه مفهوم ورزش و سالمت بسياري از ابهاماا
نظريهي سرمايه انساني را تو يح ميدهد .اين نظريه كه در اوايل دهه  4691توسط تئودور شاولتز
مطرح شده است ،ادعا ميكند كه سرمايه فقط منحصر به سرمايه فيزيکي ،مادي و مالي نيست بلکه
انسانها نيز سرمايه قلمداد ميشوند (محسن پور.)4836،
اما آنچه كه مهم و اساسي است مسألهي عوامل مؤثر در شکلگيري سرمايه انساني اسات .در
اين رابطه وودهال )4831( 1بيان نموده كه مفهوم سرمايه انساني را ميتوان نه تنها براي آموزش و
پرورش و كارآموزي بلکه براي هر فعاليتي كه كيفيت و بهارهوري نياروي كاار و ساطح درآمادهاي
آينده را افزايش دهد بهكار برد .بنابراين مخارج مربوط به بهداشت و سالمت جامعه را نيز مايتاوان
به صور نوعي سرمايهگذاري در سرمايهانساني تلقي نمود.
عماد زاده( )4831نيز در تأييد اين امر بيان نماوده كاه بخاش مهماي از سارمايهگاذاري در
سرمايهانساني به انواع آموزش ،بهداشت و درمان اختصا

مييابد .پيشارفت در و اعيت بهداشاتي

تأمين سالمتي مردم ،موجب افزايش طول عمر و در عين حال ازدياد قدر توليد آنهاا مايگاردد.
بهبود در سالمتي ،انگيزه كار را افزايش و برحضور و مشاركت مردم در صحنه توليد و جامعاه ماي-
افزايد .افرادي كه از سالمت خوبي برخوردارند و تغذيه مناسبي دارند ،قادرند ساعا بيشتري در روز
و روزهاي بيشتري در سال به كارهاي مولد بپردازند.
روش پژوهش
پديدههاي اجتماعي و انساني مو وعاتي پيچيدهاند ،به همين دليل روشهاي تحقيق در مورد
اين پديدهها نيز متنوع و متعددند و اعتبار دستاوردهاي تحقيق به شد تحت تاأثير اعتباار روشاي
است كه براي تحقيق برگزيده ميشود (خاكي  .)4833،يکي از روشهايي كاه در دهاهي اخيار باه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ross & Cowley
2. .Peng
3. Asteri
4. Woodhall
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شد رو به گسترش ميباشد ،روش تحليل محتوا 4است كه در اين پژوهش باه بررساي ايان روش
ميپردازيم .برلسون 1تحليل محتوا را اينگونه تعريف ميكند :تحليل محتاوا يکاي از فناون تحقياق
است كه براي توصيف عيني و منظم محتواي آشکار ارتباطا بهكار ميرود و هد آن تفسايركردن
است( باردن .)4831،از نظر ساروخاني( ،)4838تحليل محتاوا يکاي از مهامتارين و پركااربردترين
روشهاي تحقيق است و به درستي ميتوان گفت هر محققي به صورتي با آن ساروكار دارد .لاذا در
اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است .واحد تحليال نياز ماتن موجاود در صافحا
كتابهاي درسي ميباشد .براي تحليل محتوا مراحل مختلفي طي ميشاود .از جملاه ايان مراحال
ميتوان سه مرحلهي عمدهي زير را بيان نمود:
 .4مرحله قبل از تحليل ( آماده سازي و سازمان دهي)،
 .1بررسي مواد ( پيام)،
 .8پردازش نتايج (سرمد و حجازي.)4831،
كانون توجهي اين تحقيق بر مرحلهي سوم يعني پردازش دادههاي جماع آوري شاده از پياام
مي باشد.
در اين تحقيق از روش آنتروپي شانون 8كه پردازش دادهها را در بحث تحليال محتاوا باا نگااه
جديد مطرح ميكند ،استفاده شده است (جمالي تازه كند و همکاران .)4861،مراحل ايان روش بار
اساس گفته آهر( )4831به شرح زير ميباشد:
مرحله اول :ماتريس فراوانيهاي جدول فراواني ،بهنجار شده ،براي اين منظاور از رابطاه زيار
Fij

i  1,2,3,...n, j  1,2,...m

استفاده ميشود:

m

ji

F

pij 

j 1

 Pهنجار شده ماتريس فراواني F ،فراواني مقوله m ،تعداد پاسهگو j ،شاماره مقولاه I ،شاماره
پاسهگو
مرحله دوم :بار اطالعاتي هر مقوله را محاسبه كرده و در ستونهاي مربوط قرار مايدهايم و
براي اين منظور از رابطه زير استفاده ميشود:
1
Lnm

K

m

E j  K  p ij Ln p ij i  1,2,..., m 
h 1

 E jبار اطالعاتي مقوله مربوط Ln ،لگاريتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Analysis
2. Berelson
3. Shannon Entropy Method
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مرحله سوم :با استفاده از بار اطالعاتي مقوله ها ( ....nو 2و  ) j=1ريب اهميت هار ياك از
مقولهها محاسبه شده است .هر مقولهاي كه داراي باار اطالعااتي بيشاتري باشاد از درجاه اهميات
( )WJبيشتري نيز برخوردار ميباشد .كه براي محاسبهي ريب اهميات از رابطاهي زيار اساتفاده
شده است.

Ej
n

j

E

Wj 

j 1

 W jدرجه اهميت n ،تعداد مقولهها E j ،بار اطالعاتي j ،شماره مقوله ها
سؤاالت تحقيق
 .4ميزان توجه به مؤلفهي آگاهي از اهميت ورزش در ساالمت و پيشاگيري از بيمااريهاا در
محتواي كتاب هاي درسي تا نه حد استر
 .1ميزان توجه به مؤلفهي زمان مناسب انجام ورزش در محتواي كتابهاي درسي تا ناه حاد
استر
 .8ميزان توجه به مؤلفهي انجام ورزش متناسب با سن كودكان در محتواي كتابهاي درساي
تا نه حد استر
 .1ميزان توجه به مؤلفهي آگاهي از مضرا عدم تحرك بدني در محتواي كتابهاي درسي تاا
نه حد استر
 .1ميزان توجه به مؤلفهي آشنا ساختن كودكان با انواع ورزش در محتواي كتابهاي درسي تا
نه حد استر
 .9ميزان توجه به مؤلفهي آموزش ورزشهاي مختلف در محتواي كتابهاي درسي تا نه حاد
استر
 .3ميزان توجه به مؤلفهي آگاه ساختن در زمينهي تغذيهي مناساب پاس از انجاام ورزش در
محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر
 .3ميزان توجه به مؤلفهي توجه به ورزشهاي بومي و محلي در محتواي كتابهاي درساي تاا
نه حد استر
 .6ميزان توجه به مؤلفهي آشنا ساختن با ورزشکاران نامي و حيطههاي ورزشي مربوط به آنان
در محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر

بررسي ميزان توجه به مؤلفههاي ورزش و نقش آن بر سالمت در 411 ...
جامعه و نمونه تحقيق
جامعهي هد اين پژوهش كتابهاي درسي دوره راهنمايي ،در سال4833-4833مي باشاد.
همچنين ،نمونه آماري اين پژوهش شامل 41جلد كتاب در پنج عنوانح فارسي ،تعليما اجتمااعي،
علوم ،ديني و قرآن ميباشد .نمونهي مورد استفاده در اين پژوهش نيز ،نمونهگيري هد مناد ماي-
باشد.
روايي و پايايي ابزار اندازه گيري
روايي :از نظر بيکر( ،)4834روايي با طرح اين پرسش جدي همراه است كه آيا ابزار سانجش
واقعاه مفهوم مورد نظر را مي سنجد يا نهر روش تعيين روايي تحليل محتاواي پاژوهش حا ار نياز
بدين صور بوده كه جهت انتخاب مؤلفههاي ياد شده از منابع در دسترس در اين ارتباط اساتفاده
شده است ،به عنوان نمونه ميتوان به اين موارد اشاره نماود :اصافهاني( ،)4838اجاي( )1111و]...
پس از استفاده از منابع متعدد ،مؤلفه اين پژوهش باه تأيياد تعادادي از صااحبنظاران و اساتادان
تربيت بدني رسيد.
جهت برآورد پايايي از سه ارزياب خواسته شد تا مؤلفههاي پژوهش حا ر را بررسي نمايند .به
عبارتي ثبا طبقهبندي تعريف شده بود ،بنابراين سادهترين راه تعيين پايايي ،براي تعياين پاياايي
ابزار تحقيق از روش بازآزمايي آزمون -آزمون مجدد استفاده شد .بدين صور كاه پاس از دو باار
مطالعه كتابهااي درساي يااد شاده باه فاصاله دو هفتاه ،مقادار اريب همبساتگي  /. 31باين
فراوانيهاي شمارش شده حاصل شد.
تجزيه و تحليل دادهها
اين پژوهش شامل تحليل كمي كتابهاي درسي دوره راهنمايي بر اساس ناه مؤلفاه ورزش و
تحرك بدني بيان شده و در نه سؤال طراحي شده است .ابتدا مجموع فراوانيهاي بهدست آماده بار
حسب هر مؤلفه در كتب سه پايه در جدول شماره 1تهيه گردياد و در جادول شاماره  8دادههااي
اين جدول بر اساس مرحله اول روش آنتروپي شانون به صور دادههاي بهنجار شاده در آمادهاناد.
سپس بر اساس مرحله دوم روش آنتروپي شانون مقدار بار اطالعاتي دادههاي حاصل از جادول يااد
شده به ترتيب در جدول شماره 1آورده شدهاند و بعد بر اساس مرحله ساوم روش آنتروپاي شاانون
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ريب اهميت اطالعا بهدست آمده از جدول فو در جادول  1نشاان داده شاده اسات تاا بادين
طريق مشخص شود كه بهطور كلي بيشترين ميزان توجه و اهميت به كدام مؤلفه تعلق دارد.
يافتههاي تحقيق
طبق يافتههاي بهدست آمده از تحقيق ،در مجموع  4641صفحه از كتب دوره راهنماايي ،باه
مؤلفهي آگاهي از اهميت ورزش در سالمت و پيشگيري از بيماريها  9صفحه ،زمان مناسب جهات
انجام ورزش 1صفحه ،انجام ورزش متناسب با سن نوجوانان  4صفحه ،آگاه ساختن از مضرا عادم
تحرك بدني1صفحه ،آشنا ساختن نوجوانان با انواع ورزش 1صفحه ،آموزش ورزشهااي مختلاف 1
صفحه ،آگاه ساختن در زمينهي تغذيه مناسب پس از انجام ورزش  1صفحه ،توجه باه ورزشهااي
بومي و محلي  1صفحه و به مؤلفهي آشنا ساختن با ورزشکاران نامي و حيطههاي ورزشي مربوط به
آنان 1صفحه توجه شده است .بهطوركلي بيشترين ميازان توجاه باه اهميات ورزش در ساالمتي و
پيشگيري از بيماريها و كمترين ميزان توجه مربوط به مؤلفههاي زمان مناسب جهت انجام ورزش،
آگاهي از مضرا عدم تحرك بدني ،آموزش ورزشهاي مختلاف ،آگااه سااختن در زميناهي تغذياه
مناسب پس از انجام ورزش و توجه به ورزشهاي بومي و محلي ميباشد كه در جدول زيار خالصاه
شده است.
جدول  :2جدول توزيع فراواني توجه به مؤلفههاي تحقيق درصفحات كتب دوره راهنمايي
آگاهي
ازاهميت
مؤلفه
ورزش
درسالمت
وپيشگيري
عناوين از بيماري
كتب
ها

توجه به
ورزش
هاي
بومي
ومحلي

آشنا ساختن
باورزشکاران
نامي وحيطه
هاي ورزشي
مربوط به
آنان

آگاه ساختن
در زمينه
آموزش
تغذيه
ورزشهاي
مختلف مناسب پس
ازانجام
ورزش

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

زمان
مناسب
انجام
ورزش

انجام
ورزش
متناسب
با سن
نوجوانان

فارسي

4

1

1

1

تعليما
اجتماعي

8

1

1

1

4

علوم تجربي

1

1

4

1

4

1

ديني

1

1

1

1

1

1

1

قرآن

1

1

1

1

1

1

1

1

جمع كل

9

1

4

1

1

1

1

1

آگاهي
آشناساختن
ازمضرا
نوجوانان با
عدمتحرك
انواع ورزش
بدني
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جدول  :8جدول دادههاي بهنجارشده مؤلفههاي تحقيق درصفحات كتب دوره راهنمايي
آگاهي
مؤلفه

ازاهميت

زمان

ورزش

مناسب

درسالمت

انجام

عناوين وپيشگيري
كتب ازبيماري ها

فارسي

ورزش
متناسب با
سن

آگاه ساختن
آگاهي

آشناساختن

ازمضرا
عدمتحرك
بدني

نوجوانان

نوجوانان با

آموزش

درزمينه

توجه به

باورزشکاران

ورزشهاي

تغذيه

ورزش

نامي وحيطه

مختلف

انواع ورزش

مناسب پس هاي بومي هاي ورزشي
ازانجام

ومحلي

مربوط به
آنان

ورزش

1

1

1

1

1

1

1

1

1/1

1

1

1

1/888

1

1

1

1

علوم تجربي

1/888

1

4

1

1/888

1

1

1

1/999

ديني

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قرآن

1

1

1

1

1

1

1

1

1

تعليما
اجتماعي

1/499

4

ورزش

انجام

آشنا ساختن

جدول  :4جدول مقدار بار اطالعاتي مؤلفههاي مورد تحقيق در صفحات كتب دوره راهنمايي
آگاهي
ازاهميت
ورزش
درسالمت
وپيشگيري

زمان

انجام

مناسب

ورزش

انجام

متناسب

عدم

ورزش

با سن

تحرك

نوجوانان

بدني

1

1

ازبيماري ها
 EJمقدار بار
اطالعاتي

1/138

1

آگاهي
ازمضرا

آشنا

آموزش

ساختن

ورزشهاي

نوجوانان با

مختلف

انواع ورزش

1/819

آگاه ساختن
درزمينه
تغذيه مناسب
پس ازانجام
ورزش

1

1

توجه به
ورزش
هاي بومي
ومحلي

1

آشنا ساختن
باورزشکاران
نامي وحيطه
هاي ورزشي
مربوط به آنان
1/819

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4طبق مرحله اول اعداد بهدست آمده را بر مجموع آن تقسيم ميكنيم .بنابراين 4 ،بر 9ح 8بر 9و  1بر 9برابر ميشود
با اعدادي كه در جدول آمده است .ساير مراحل توسط نرمافزار  Matlabانجام ميشود.
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جدول  :5جدول ضريب اهميت مؤلفههاي مورد تحقيق در صفحات كتب دوره راهنمايي
آگاهي
ازاهميت
ورزش
درسالمت
وپيشگيري

زمان

انجام

مناسب

ورزش

انجام

متناسب

عدم

ورزش

با سن

تحرك-

نوجوانان

بدني

1

1

ازبيماري ها

Wj
ريب
اهميت

1/183

1

آگاهي
ازمضرا

آشنا
ساختن
نوجوانان با

آموزش

ورزشهاي درزمينه تغذيه
مختلف

انواع ورزش

1/418

آگاه ساختن

1

توجه به
ورزش

مناسب پس

هاي بومي

ازانجام ورزش

ومحلي

1

1

آشناساختن
باورزشکاران
ناميوحيطه
هاي ورزشي
مربوط به آنان

1/418

روي هم رفته با تو يحا به همراه جداول مربوط به آن ،بايد عنوان نمود كه بهطور كلاي در
خالل تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره راهنمايي پايههاي( اول ،دوم و سوم) از مجموع 4641
صفحه ،با توجه به سؤال اول يعني" ميزان توجه به مؤلفهي آگااهي از اهميات ورزش در ساالمت و
پيشگيري از بيماريها در محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر" 9 ،فراواني 1/138 ،مقدار باار
اطالعاتي و ريب اهميت  1/183به اين مؤلفه مربوط ميشود(جداول  1و .)1
با توجه به سؤال دوم مبني بر اينكه" ميزان توجه به مؤلفهي زماان مناساب انجاام ورزش در
محتواي كتاب هاي درسي تا نه حد استر" ،بايد عنوان نمود كه هيچ فراواني(جادول  )1مشااهده
نشده است و بر اين اساس مقدار باراطالعاتي و ريب اهميت نيز برابر با صفر است(جداول 1و.)1
در بررسي سؤال سوم كه" ميزان توجه به مؤلفهي انجام ورزش متناسب باا سان نوجواناان در
محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر" نتايج بهدست آمده حاكي ازآن است كه تنها  4مورد را
ميتوان در ارتباط با اين مؤلفه در نظر آورد(جدول  )1كه بر اين اساس مقدار بار اطالعاتي و ريب
اهميت مؤلفهي مذكور نيز صفر ميباشد(جداول 1و.)1
در ارتباط با سؤال نهارم مبني بر اينكه" ميزان توجاه باه مؤلفاهي آگااهي از مضارا عادم
تحرك بدني در محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر" بايد گفت كه نتايج بهدست آمده نشان
دهنده آن است كه مقدار فراواني ،مقدار بار اطالعاتي و ريب اهميت آن صفر ميباشد.
با توجه به سؤال پنجم كه" ميزان توجه به مؤلفه آشنا سااختن نوجواناان باا اناواع ورزش در
محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر " نتايج بهدسات آماده نشاان داد كاه 1ماورد مشااهده
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گرديد(جدول  )1و 1/819مقدار بار اطالعاتي و 1/418ريب اهميت مرباوط باه ايان مؤلفاه ماي-
باشد(جداول 1و.)1
در بررسي سؤال ششم مبني بر اينكه" ميزان توجه به مؤلفه آموزش ورزشهااي مختلاف در
محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر" در هيچ يك از متون كتابهااي درساي(جدول  )1باه
اين مؤلفه اشاره نشده است و بر اين اساس مقدار بار اطالعاتي و ريب اهميت آن نيز برابار باصافر
است (جداول 1و.)1
با توجه به سؤال هفتم مبني بر اينكه" ميزان توجه به مؤلفه آگاه ساختن در زمينهي تغذيهي
مناسب پس از انجام ورزش در محتواي كتابهاي درسي تا نه حد اساتر"هايچ فراواناي مشااهده
نشد( جدول  )1كه بر اين اساس مقدار بار اطالعاتي و ريب اهميت مؤلفهي مذكور نيز صفر ماي-
باشد(جداول 1و.)1
بر اساس سؤال هشتم ،يعني" ميزان توجه به مؤلفه توجاه باه ورزشهااي باومي و محلاي در
محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر" نتايج نشان داد كه همانند مؤلفهي فو در هيچ يك از
كتابهاي بررسي شده به اين مؤلفه توجه نشده است (جادول  )1و باه هماين مناوال ،ميازان باار
اطالعاتي و ريب اهميت آن نيز برابر با صفر ميباشد(جداول 1و.)1
در بررسي سؤال نهم مبني بر اينكه" ميزان توجه به مؤلفه آشنا ساختن با ورزشکاران نامي و
حيطههاي ورزشي مربوط به آنان در محتواي كتابهاي درسي تا نه حد استر" باياد بياان نماود
كه 1مورد فراواني مشاهده شد(جدول  .)1ميزان باراطالعاتي ايان مؤلفاه 1/819 ،و اريب اهميات
آن 1/418 ،مي باشد(جداول 1و.)1
نتيجهگيري
سالمتي افراد جامعه بزرگترين پشتوانه يك كشاور محساوب مايشاود(جماليان .)4896،در
همين زمينه اصفهاني ( ،)4838نيز عقيده دارد تأمين ساالمت ،حفا  ،آماوزش و ارتقااي آن ياك
مقدمه الزم براي حف حيا  ،شکوفايي عمر و بهرهگيري شايسته از زندگاني اساتح لاذا از اهميات
خاصي برخوردار است.
حلم سرشت و دل پيشه( )4839نيز معتقدند كه كودكان و نوجوانان محصل حق و نياز دارناد
كه درباره نگونگي مراقبت از خود و در امان ماندن از تهاجم عوامل بيماريزا ،تأمين سالمت خاود،
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آگاهي و باالتر از آن ،فن و مهار پيدا كنند .اين دانش و مهار اساسي بايد در دوران تحصايل در
دسترس آنان قرار گيرد .در اين راستا برنامهها و كتب درسي هام مايتوانناد نقاش و اهميات ايان
مفاهيم را براي دانش آموزان روشن سازند و هم اينكه آن را كمرنگ سازند.
در يك مقايسهي اجمالي ،تحقيقا انجام شده با پاژوهش حا ار ،ر اوي و ياسامي()4831
ميزان توجه به ورزش را دركليه كتابهاي درسي مقطع ابتادايي بررساي نمودناد .جامعاهي ماورد
بررسي ،كتابهاي تربيت بدني بوده است .نتايج نشان دادند كه مجموع نگرش مثبت باه ورزش%14
و مجموع نگرش خنثي به ورزش %81نسبت به  8894صافحه باوده اسات و نگارش منفاي وجاود
نداشت .در پژوهش مطرح شده به بررسي نگرش نسبت به تربيت بدني لحاظ شده ،در صاورتي كاه
پژوهش حا ر ،تمركز خود را بر روي ميزان حضور مؤلفههااي عناوان شاده در كتاابهااي درساي
معطو ساخته است.
در تحقيقي ديگر ،نامدار و شادرام( )4833رور وجود كتاب براي درس تربيات بادني را در
پيشبرد اهدا آموزشي درس ورزش و هنر در مدارس ابتدايي ناشنوايان اساتان گايالن زيااد ماي-
دانند ،كه هد اصلي آنان بر وجود و نبود كتاب جداگانه براي تربيات بادني باراي ناشانوايان باوده
است.
خواجوي و همکاران( ،)4833نيز طي پژوهشي بدين نتايج دسات يافتناد كاه بايش از %61از
افراد مورد بررسي ،نبود محتواي رسمي براي آموزش مفاهيم تربيت بدني باراي داناشآماوزان كام
توان ههني را تأييد كرده اند .عالوه بر آن ،از نظر نمونه مورد بررسي در پژوهش حا ر ،ميزان ساعت
درس تربيت بدني ،با نيازهاي جسماني ،رواني ،مهارتي و عاطفي -اجتماعي دانش آماوزان كامتاوان
ههني تناسب ندارد .يافتهها نشان ميدهند كه از نظار نموناهي ماورد بررساي در پاژوهش حا ار،
و عيت محتواي رسمي درس تربيت بدني و ورزش(وجود كتاب ،جزوه ،آيين نامه و )...براي داناش-
آموزان كم توان ههني بسيار نامطلوب و محتواي غير رسمي نيز نسبتاه نامناسب است.
براساس آنچه عنوان شد ،پژوهشهاي مطرح ،توجه خود را بر وجود كتاب درسي تربيت بادني
و يا عوامل مطرح در آن راستا معطو نمودهاند ،درحالي كه در پاژوهش حا ار ،بحاث بار بررساي
تعدادي از مؤلفهها در برخي از كتابهاي دوره راهنمايي و در دانشآموزان معمولي بوده است.
بهطور كلي بايد عنوان نمود كه تماميِ پژوهشها حاكي از اهميت ورزش و فعاليتهاي بدني و
در نهايت تأثيري است كه بر زندگي ميتواند داشته باشد كه اين مورد در پژوهش حا ر باه نشام
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ميخورد .بنابراين با توجه به نتايج اين تحقيق و ساير تحقيقا و همانطور كه بدان اشااره گردياد،
بيشتر تحقيقا صور گرفته در زمينهي ورزش از نوع تحقيقا همبستگي بهويژه در ردهي ساني
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن بوده ،يا اينكه به بررسي و عيت ورزش در مدارس پرداخته است و
اين مو وع كمتر در برنامه يا كتب درسي مورد كنکاش قرار گرفته است .به عنوان نموناه ،ورزش و
فعاليت بدني مرتب باعث ارتقاي سالمت هم در بعد جسماني و هم در بعد رواني ميشود.
عالوه بر آن با انجام ورزش و فعاليتهاي بدني ميتوان به كم كردن و از بين باردن فشاارهاي
روحي ،استرسها ،نگرانيها افزايش قدر دفاعي بدن جلوگيري از ناقي و ...دست يافت كاه نتاايج
تحقيقا بهمنش( )4831و وزار آموزش و پرورش ( ،)1119بر اين امر صحه ميگذارند .همچنين
در ارتباط با مؤلفهي آگاهي از مضرا عدم تحرك بدني نتايج اين تحقيق باا تحقيقاي كاه توساط
حسن پوراشکذري( )4831انجام شده است ،همسويي دارد و بيانگر اين بودند كه عدم تحرك بادني
اثرا مخربي بر زندگي خواهد داشت.
آلي ميرن ( ،)1111در پژوهشي به بررسي اثرا اجتماعي انجام ورزش بر ورزشکاران ،بررساي
جايگاه سالمت ميان ورزشکاران و بررسي اينكه نطور ورزش و فعاليت بدني ورزشکاران بر سالمت
و زندگي آنها تأثير ميگذارد ،پرداخته است كه نتايج بهدست آمده با رور بررساي مؤلفاههاايي
همچون آگاهي از اهميت ورزش در سالمت و پيشگيري از بيماريها ،آموزش ورزشهااي مختلاف،
آگاهي از مضرا عدم تحركبدني همسويي دارد .اصفهاني( )4834نياز باه بررساي نقاش ورزش و
فعاليت بدني بر سالمت رواني دانشجويان پرداخته است كه برگفته ما ،مبني بار ارور و اهميات
توجه به ورزش و فعاليتهاي بدني(در مؤلفههايي همچاون آگااهي از اهميات ورزش در ساالمت و
پيشگيري از بيماريها) صحه ميگذارد.
حال با توجه به اين مسأله توجهي اصلي ما معطو به بررسي در كتب درسي دوره راهنماايي
بوده كه در هيل بدان اشاره مي گردد ،البته بايد افزودكه نتايج تحقياق حا ار نشاان مايدهاد كاه
برنامههاي درسي نتوانسته است نقش و اهميت اساسي ورزش و فعاليت بدني را براي داناشآماوزان
روشن سازد و در اين مسير نقشي مثبت ايفاكند .بنابراين در راستاي اين پژوهش مايتاوان عناوان
نمود:
طبااق نتااايج بااهدساات آمااده از سااؤال اولح  9صاافحه در ارتباااط بااا اياان مؤلفااه اساات كااه
داراي1/138مقدار بار اطالعاتي و ريب اهميت  1/183ميباشد .همچنين نتايج حاكي از آن اسات
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كه بيشترين ميزان توجه و ريب اهميت مربوط به مؤلفهي ياد شده ميباشد .طبق نتايج باهدسات
آمده در ارتباط با سؤال دوم ،بايد عنوان نمود كه در هيچ صفحهاي از كتب به اين مؤلفه اشاره نشده
است و بر اين اساس مقدار باراطالعاتي و ريب اهميت نيز برابر با صافر اسات .باه عباارتي ديگارح
كمترين ميزان اهميت در ميان مؤلفههاي مورد تحقيق مربوط به اين مؤلفه در كنار برخاي ديگار از
مؤلفهها ميباشد .براساس نتايج اين پژوهش در ارتباط با بررسي ساؤال ساوم مشاخص گردياد كاه
 4صفحه از كتب ،مربوط به اين مؤلفه بوده و مقدار بار اطالعاتي آن و ريب اهميتش صفر ميباشد.
با توجه به نتايج بهدست آمده در ارتباط با سؤال نهارم ،بايد گفت كه هايچ صافحهاي دركتاب باه
مؤلفه ي مذكوراشاره نشده است و بر اين اساس نيز مقدار باراطالعااتي و اريب اهميات آن ،صافر
ميباشد .در واقع كمترين ميزان اهميت در ميان مؤلفههاي مورد تحقيق مرباوط باه ايان مؤلفاه در
كنار برخي ديگر از مؤلفهها مي باشد.
در بررسي سؤال پنجم نتايج بهدست آمده نشان دادكه 1صفحه 1/819 ،مقدار بار اطالعااتي و
 1/418ريب اهميت مربوط به اين مؤلفه است .بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق در ارتبااط باا
سؤال ششم بايد عنوان نمود كه  1صفحه از كتب درساي مرباوط باه ايان مؤلفاه باوده ،مقادار باار
اطالعاتي و ريب اهميت آن ،برابر با صفر بوده است ،كه در كنار برخي ديگار از مؤلفاههااي ماورد
بررسي كمترين ريب اهميت مربوط به مؤلفهي ياد شده ميباشد.
بر اساس نتايج اين پژوهش در بررسي سؤال هفتم ،اشارهاي در صفحا كتب درساي باه ايان
مؤلفه نشده است .مقدار بار اطالعاتي و ريب اهميت مؤلفهي مذكور نيز صفر ميباشاد و كمتارين
ميزان اهميت در كنار برخي ديگر ازمؤلفهها ،مربوط به اين مؤلفه است .در ارتباط با ساؤال هشاتم،
نتايج نشان داد كه همانند مؤلفهي فو  ،كتابهاي درساي بادان اشاارهاي نداشاتهاناد ،ميازان باار
اطالعاتي و ريب اهميت صفر ،مربوط به اين مؤلفه بوده است .در بررساي ساؤال نهام ،باياد بياان
نمود كه 1صفحه در ارتباط با مؤلفهي هكر شده ميباشد .ميزان بار اطالعاتي ايان مؤلفاه 1/819 ،و
ريب اهميت آن 1/418 ،ميباشد.
از نگاهي ديگر ،در كتابهاي فارسي(اول ،دوم و سوم راهنمايي) با  116صافحه و 416عناوان
متني ،يك مورد فراواني در ارتباط با مؤلفههااي يااد شاده مشااهده شاد(جدول )1ح دركتاابهااي
تعليما اجتماعي در سه پايهي مورد بررسي( با 181صفحه و 19عناوان در كتاابهاا)1 ،ماورد در
ارتباط با مؤلفههاي مورد بررسي مشاهده گرديد .در كتابهاي علاوم تجرباي باا 131صافحه و114
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عنوان 9 ،مورد فراواني بهدست آمد .كتابهاي ديني نيز با  881صفحه و 93عنوان مشاهده شاده در
كتاب ،هيچ توجهي به مؤلفههاي مورد بررسي در اين پژوهش نداشته است و دركتابهاي قرآن نياز
و ع به همين صور بوده است ( 831صفحه و 31عنوان درمتن كتاب) .ريب درگيري باهدسات
آمده نيز بدين صور ميباشد :كل فراوانيهاي بهدست آماده برابار باا  ،44كاه اگار بار ( 131كال
عناوين متني دركتابهاي درسي) تقسيم گردد ،ريب درگيري برابر با  1/146مايباشادكه از 1/1
كمتر است ،بر اين اساس ،ميتوان اين نتيجه را بيان نمودكه كتاابهااي درساي از نظار توجاه باه
مؤلفههاي مورد بررسي در و عيت مطلوبي به سر نميبرند.
در راستاي نتايج پژوهش ،پيشنهادا زير ميتوانند راهکارهايي براي رسيدن به سالمت بيشتر
آحاد ملت بهويژه نوجوانان و جوانان جامعه باشند
 طبق بررسيهاي صور پذيرفته مشاهده شد كه كتابهاي درسي دوره راهنماايي از نظار
توجه به مؤلفههاي ورزش و تحرك بدني از همخواني كمتري برخوردارند .بنابراين الزم به نظر ماي-
رسدكه در تهيه و تدوين برنامههاي درسي و ارائهي آموزشهايي در همين زمينه توجه گردد.
 الزم است در كتب درسي هرنه بيشتر به ارائهي اطالعاتي در زمينهي زمان مناسب جهت
انجام ورزش ،آگاهي از مضرا عدم تحرك بادني ،آماوزش ورزشهااي مختلاف ،آگااه سااختن در
زمينهي تغذيه مناسب پس از انجام ورزش و توجه به ورزشهاي بومي و محلي در راساتاي ورزش و
تحرك بدني پرداخته شود.
 از آنجايي كه معلمان و ساير دستاندركاران آموزش و پرورش بهعنوان عناصار ديگاري از
نظام آموزشي در كنار برنامهدرسي محسوب ميگردند ،پيشنهاد ميشاود پاژوهشهااي ديگاري در
زمينه ي رور آشنايي و آموزش معلمان و سايردست اندركاران آموزش و پرورش با مبااني ورزش
و تحرك بدني صور گيرد.
منابع
الف .فارسي
 .4اتقيا ،ناهياد( .)4834مجموعه مقاالت (سمپوزيوم جايگاه تربيتت در آمتوزش وپترورش
دوره ابتدائي) .تهران :انتشارا تربيت.
 .1استوار ،گوردن( .)4831ورزش و زندگي فعال (دارويي معجزه آسا بتراي يتك زنتدگي

441

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان2931

دورهیسوم
پژوهشهاي برنامهي درسي ،

سالم وعمري طوالني) .ترجمه مرتضي مليجي .تهران :انتشارا لك لك.
 .8اسکندري ،حسينح رفيعي فر ،شهرام و همکاران( .)4831كوريکولوم جامع آموزش ستالمت
درمدارس از مقطع پيش دبستاني تا پايان پيش دانشتگاهي .تهاران :وزار بهداشات و
درمان.
 .1اصفهاني ،محمدمهدي( .)4838آيين تندرستي .تهران :تنديس.
 .1اصفهاني ،نوشين( .)4834تأثير ورزش بر سالمت رواني در بعاد جساماني ،ا اطراب و اخاتالل
خواب ،كاركرد اجتماعي و افسردگي دانشاجويان دانشاگاه الزهارا(س) .نشتريه حركتت،41 .
.39-31
 .9افتخاريان ،افشين( .)4831ورزش ،سالمت و وظايف آموزش و پرورش ،ياد يارمهربان .فرهنت
آموزش.4-8 ،81 ،
 .3اقبالي ،محمدحسين( .)4839بهداشت و ورزش .تهران :بامداد كتاب.
 .3ايزدي ،صمدح عابديني بلترك ،ميمنت و منصاوري ،سايروس( .)4861تحليال محتاواي تربيات
بدني در كتابهاي درسي دوره ابتدايي ،پژوهشنامه علتوم ورزشتي دانشتگاه مازنتدران،
.13 -11 ،)48(3
 .6آهر  ،عادل( .)4831بسط و توسعه روش آنتروپي شانون براي پردازش داده ها در تحليل محتوا،
فصلنامه علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا ،شماره ،83-83

.41-3

 .41آهرباني ،احمد وكالنتري ،ر اا( .)4831اصول و مباني تربيت بتدني و ورزش(چتاد دوم).
تهران :آييژ.
 .44باردن ،لورنس( .)4831تحليل محتوا .ترجمه :مليحه آشتياني و محمد يمناي دوزي سارخابي.
تهران :انتشارا دانشگاه شهيد بهشتي.
 .41بهمنش ،اديب( .)4831بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي استان گيالن.
رساله كارشناسي ارشد  .دانشگاه آزاد اسالمي (واحد تهران مركزي).
 .48بيکر ،ترزال( .)4834نحوهي انجام تحقيقات اجتماعي .ترجماه :هوشانگ نايبي(نااو دوم).
تهران :انتشارا سروش.
 .41جمالي تازه كند ،محمدح طالاب زاده نوبرياان ،محسان و ابوالقاسامي ،محماود( .)4861تحليال
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جايگاه مؤلفههاي تربيت شهروندي در محتواي برناماه درساي علاوم اجتمااعي دوره متوساطه.
پژوهش در برنامهريزي درسي.4-46 ،)1( 41 .
 .41جماليان ،ر اا( .)4896اپيدمولوژي و اصول پيشگيري از بيماريهاي واگيردار شتايع در
ايران .تهران :انتشارا اطالعا .
 .49حسن پوراشکذري ،مهدي( .)4831بررسي ديدگاه دانشجويان پسردانشگاه علوم پزشکي يازد در
خصو

ورزش .پايان نامه دكتري عمومي .يزد :دانشکده علوم پزشکي و خادما بهداشاتي-

درماني شهيد صدوقي.
 .43حلم سرشت ،پريوشح دل پيشه ،اسماعيل( .)4839بهداشت مدارس .تهران :انتشارا نهر.
 .43خاكي ،غالم ر ا( .)4833روش تحقيق با رويکردي بته پايتان نامته نويستي(چاد اول).
تهران :انتشاران درايت و مركز تحقيقا علمي كشور.
 .46خواجوي ،داريوش ،هاشمي مقدم ،سيد شمس الدين و خلجاي ،حسان( .)4833بررساي برناماه
درسي تربيت بدني دانش آموزان كم توان ههني از ديادگاه كارشناساان .پتژوهش درحيطته
كودكان استثنايي.111-433 ،)1(3 ،
 .11خواجهاي ،رامبد( .)4833مطالعه تأثير ورزش و فعاليات جساماني در عاز نفاس دانشاجويان
پسرغير ورزشکار دانشگاه گيالن .پايان نامه كارشناستي ارشتد .دانشاگاه گايالن :دانشاکده
تربيت بدني وعلوم ورزشي.
 .14هكائي  ،محمود و نبوي  ،محمد(. )4833كليات تربيت بدني در متدارس .تهاران :انتشاارا
سمت.
 .11رحماني نيا ،فرهاد و حجتي ،زهرا( .)4839زن؛ ورزش و تندرستي .تهران :بامداد كتاب.
 .18ر وي ،آمنه و ياسمي ،محمد تقي( .)4831بررسي ميزان توجه به ورزش دركليهي كتاب-
هاي درسي دوره ابتدايي ايران .طرح پژوهشي ،دانشگاه شهيد با هنركرمان.
 .11رمضاني نژاد ،رحيم( .)4839اصول و مباني تربيت بدني و ورزش .تهران :نشر بامداد كتاب
 .11ساروخاني ،باقر( .)4838روشهاي تحقيق درعلوم اجتماعي(جلتداول) .تهاران :پژوهشاگاه
علوم انساني و مطالعا فرهنگي.
 .19سرمد ،زهره و حجازي ،عباس( .)4831روشهاي تحقيق درعلوم رفتاري .تهاران :انتشاارا
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سپهر.
 .13رابيان ،فروزان( .)4831عوامل مؤثر بر توسعه درس تربيت بدني در مدارس راهنماايي تهاران.
پايان نامه كارشناسي ارشد .تهران :دانشگاه پيام نور.
 .13عسگريان ،مصطفيح مظلومي ،طاهره سادا و دباغاان ،ابوالقاسام( .)4836راهنمتاي معلمتان
تربيت بدني( برنامهريزي درسي تربيت بدني) .تهران :وزار آماوزش و پارورش معاونات
پرورشي(مؤسسه منادي تربيت).
 .16عمادزاده ،مصطفي( .)4831اصول اقتصاد آموزش و پرورش .اصفهان :جهاد دانشگاهي.
 .81محسن پور ،بهرام( .)4836مباني برنامه ريزي آموزشي.تهران :سمت.
 .84نامدار ،مهرداد و شادرام ،ابراهيم( .)4833بررسي وضعيت درس ورزش و هنتر در متدارس
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