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  دوره ابتداییدرسی هاي  تحلیل محتواي تربیت بدنی در کتاب             

            1ایزدي دکتر صمد

   2میمنت عابدینی بلترك

  3سیروس منصوري

  :چکیده

هاي  جامعه، انجام فعالیت پذیرآسیپ انسان به خصوص کودکان به عنوان قشر  تأمین سالمتیهاي  از راه یکی :مقدمه و هدف

برنامه درسی، بر مبناي  عنصرترینمهم به عنوانکتب درسی دوره ابتدایی هدف اصلی این تحقیق تحلیل محتواي . باشدمیبدنی 

ها، زمان مناسب ازبیماريبدنی درسالمت وپیشگیريهاي  انجام فعالیت از اهمیتآگاهی: شاملها  مولفه. مقوله تربیت بدنی است

ازمضرات عدم تحرك بدنی، آشناساختن کودکان با آگاهیسن کودکان،  بدنی متناسب باهاي  انجام فعالیت،  بدنیهاي  انجام فعالیت

بدنی، هاي  انجام فعالیت ي مناسب پس ازتغذیه يمختلف، آگاه ساختن درزمینه بدنیهاي  بدنی، آموزش فعالیتهاي  انواع فعالیت

  .باشدنان میمربوط به آورزشی  هايوحیطه ورزشکاران نامی ومحلی، آشناساختن بابومیهاي  زشرتوجه به و

متن، (واحد تحلیل نیزصفحات و شانون بودهپژوهش حاضر، آنتروپیروش مورداستفاده درتحلیل محتواي :روش شناسی

- 1388جلدکتاب درسال تحصیلی36درسی دوره ابتدایی؛ شامل هاي  آماري، کلیه کتابجامعه.باشدمی)ها وتصاویرها، تمرین پرسش

و ، قرآن،ریاضی )کتاب کار(آسمانیهايآسمانی، هدیههاي، علوم، هدیه)بنویسیم(، فارسی)بخوانیم(فارسیدرهشت عنوان؛ 1387

   .شودرا شامل میریاضیکتب،به استثنايپژوهش؛ همهاینآمارينمونه. باشدمیاجتماعیتعلیمات

 هامؤلفهسایرها بیش ازبیمارياز پیشگیري درسالمت و بدنیهاي  فعالیتازاهمیتآگاهیيمؤلفه اهمیتوضریبفراوانی: یافته ها

تغذیه مناسب پس ازانجام يعدم تحرك بدنی،آگاه ساختن درزمینهآگاهی ازمضراتهايبه مؤلفهتوجه نیز مربوطوکمترین میزان

  .باشدمی ومحلی بومیهاي  وتوجه به ورزشبدنیهاي  فعالیت

هاي الزم جهت برآموزشباید در کُتب مذکور، ،  بدنیهاي  فعالیت برخی از با توجه به عدم توجه الزم کُتب درسی به :نتیجه گیري

  .تأکید نمایند،  بدنی وتربیت بدنی و نقش آن بر سالمتیهاي  انجام فعالیت

  

 .سالمت، بدنیهاي  فعالیت، درسیهاي  کتاب ،تحلیل محتوا: کلیدواژه
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 مقدمه

شود که مسئوالن، برنامه ریزان،  می پیشرفت، توسعه وتعالی در هر جامعه اي زمانی مسیر و ممکن

دراین بین  .سیاستگزاران جامعه؛ توجه اصلی و اساسی به کودکان و نوجوانان را سر لوحه کار خود قرار دهند

از یکی،  داشتن تحرك بدنیوبدنی هاي  انجام فعالیت الهی وبیکران هاينعمت از یکیسالمتی به عنوان 

حرکت الزمه. باشدمیجامعه،  پذیرآسیببه خصوص کودکان به عنوان قشر ها  انسان هاي تأمین سالمتی راه

آنچه که فاقدحرکت باشد، فاقد حیات است؛ متاسفانه روند زندگی انسان نیز با پیشرفت  هر ي زندگی است و

به شدت کاهش ها  آمده است و سطح فعالیت و تحرك انسانمدرن شدن بصورت غیرفعال در تکنولوژي و

توان به افزایش از آن جمله می. باري روي جامعه و سالمتی گذاشته استاثرات زیان این روند. یافته است

 ...ها وکاهش کارایی و بهره وري ومرگ و میر ناشی از حمالت قلبی، افزایش فشارخون، افزایش استرس

ي بیمار وکم تحرك با کارایی وبهره وري کم و افزایش نهایت موجب ایجاد یک جامعهاشاره کرد که در 

درهمین ). 2(کندمی شودکه این به نوبه خود براقتصاد خانواده وجامعه لطمه شدیدي وارددرمانی میهاي  هزینه

هایی چون تواند به ناراحتیمعتقد است که عدم تحرك بدنی در بعد جسمی می )1378( ايزمینه خواجه

قلبی و عروقی، اضافه وزن، باالبردن چربی و هاي  و ناراحتیها  کاهش کارایی و توانایی جسمی، سکته

بینی وکوچک  تواند به اضطراب، افسردگی، عدم اعتماد به نفس، خودکم می قندخون؛ و در بعد روحی و روانی

در مورد اثرات جسمانی ) 1385پور،  به نقل از جوادي( پومیال گاچ وهمکاران  ).1(شمردن خود بیانجامد

 ،بدنی در مدارس فوایدي از قبیل؛ کاهش دادن خطر بیماري قلب، افزایش آمادگی جسمانیهاي  فعالیت

البته ضرورت  .)9(کند می را ذکر 1تقویت استخوان بندي ،کمک به وزن متعادل وارتقاي شیوه زندگی فعال

در مدارس به بعد جسمانی خالصه ومحدود نشده بلکه داراي اثرات و فواید شناختی و  بدنیهاي  فعالیت

  :باشد می باشد که عمده ترین آنها به شرح زیر می اجتماعی نیز

دانش آموزان یکسان باشد  یزمانی که بهره هوش دهد می مطالعات نشان. دهد می عملکرد علمی را افزایش )1

هایی کـه در   هچکنند عملکرد باالتري نسبت به سایر ب سمانی روزانه شرکت میهاي ج هایی که در فعالیت بچه

                      .شرکت نمی کنندرا دارندفعالیتهاي جسمانی 

 را در قضـاوت ذهنـی وحـل مسـا لـه افـزایش      ها  تربیت بدنی عمل بچه.بخشد  می قضاوت ذهنی را بهبود) 2

                                                                                    . دهد می

  .دهد می خود نظمی را در بین آنها افزایش) 3

  .کند  می را در بین آنها تشویق 2هدف گذاري )4

ارکان تربیـت  بدنی وتحرك بدنی به عنوان یکی از هاي  فعالیت؛ )1379(عسگریان و همکاران وي  از نظر     

ابتـدایی کـه    ه اهمیت این امـر مهـم، در دور  . عمومی در دوران تربیت رسمی از جایگاه خاصی برخورداراست

از طرفـی چـون تربیـت    . کند، دو چنـدان اسـت  ترین دوران را طی میشکل پذیري شخصیت کودك؛ حساس

هـاي بـدنی متناسـب بـا     فعالیـت کودکان یک جامعه در ابعاد مختلف بدنی، اجتماعی، ذهنی و روانی از طریق 
  

1. Active Life Style 
2. Goal Setting 
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بدنی و هاي  تواند در انسجام شخصیت آنها مؤثر باشد؛ لذا آموزش فعالیتشرایط رشد و وضع جسمانی بهتر می

ریزي مفاهیم مرتبط با آن از اهم وظایف نظام آموزشی به شمار رفته و توجه جدي دست اندرکاران را به برنامه

  ).  15(دارد می این امر مهم معطوف

طبق گفته حلم سرشت ودل . بدنی نیز نظرات گوناگونی ارائه شده استهاي  در زمینه ي اهداف انجام فعالیت

بدنی، ایجاد راندمان بهتر در انجام کار عضالنی و تأمین سالمتی هرچه بیشتر هاي  ؛ هدف فعالیت)1377(پیشه

ده، خستگی دیرتر ظاهر گشته و بدنی ؛ حرکات بدن، منظم و هماهنگ شهاي  دراثر فعالیت. باشد می بدن

بدنی اشاره به نظریات هاي  درمورد هدف و انگیزه فعالیت) 1386(اقبالی). 10(شود می مقاومت بدن زیادتر

  :کند که  عبارتند از می مختلفی

بدنی هاي  هنگام جنب وجوش، افراد به انرژي اضافی نیازدارند؛ بنابراین فعالیت: بهره گیري ازانرژي اضافی) 1

 .صرف انرژي اضافی توأم استبا

 شود؛ بنابراین باعث تفریح و می بدنی براي افراد فعالیتی خوشایند محسوبهاي  فعالیت: تفریح ونشاط) 2

 .گردد می نشاط

اما .بدنی توأم بوده استهاي  فرد به گونه اي با فعالیتهاي  درگذشته تمام فعالیت: جبران کمبودفعالیت ) 3

بدنی براي هاي  فاده ازتکنولوژي روز از این موهبت محروم است؛ بنابراین فعالیتامروزه نسل جدید با است

 .فرد ضروري استهاي  جبران کمبود فعالیت

به غریزه  بدنی است که این فعالیت راهاي  این نیزنظریه ي دیگري براي بیان انگیزه فعالیت: عمل غریزي) 4

  ).5(دهد می فطرت آدمی نسبت و

. نقش اساسی دارد،  نی به عنوان محرك مناسبی در رشد جسمانی و افزایش ایمنی کودکانبدهاي  فعالیت     

بدنی در کم کردن و از بین بردن فشارهاي روحی، استرس ها، نگرانی ها، هاي  در همین رابطه ؛ فعالیت

اندام؛ جلوگیري غلبه بر عفونت ها؛ رسیدن به وزن دلخواه؛ تناسب ،  افزایش قدرت دفاعی بدن و سیستم ایمنی

بدنی مرتب و روزانه خطر بروز هاي  نیز معتقد است  که فعالیت) 1370(وود ). 1،3،4(ازچاقی تاثیر دارد

بدنی از انباشتگی درد ناحیه شکم که با ابتال به هاي  دهد و  با انجام فعالیترا کاهش میها  بیماري

هاي  نیز ضمن اشاره به نقش فعالیت) 1383(امیج). 18(شودقلبی بستگی نزدیک دارد، کاسته میهاي  بیماري

بخشد و بدنی و تحرك بدنی در بهبود کیفیت زندگی در تمام سنین، معتقد است که به زندگی رنگ شادي می

قلبی یا هاي  دهد، خطر ایجاد بیماريکند، خطر مرگ و میر قبل از بلوغ را کاهش می می عمر را طوالنی

دردناك  هاي  تواند به درمان حالتدهد، و میکاهش می% 50را تا 2ابت نوع سرطان روده و خطر ابتال به دی

همچنین بیان شده که؛ نوجوانان وجوانان روزانه حداقل باید ). 8،19(مثل کمر درد و زانو درد کمک کند

  ).       21. (دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند60

هاي  معتقداست که انجام فعالیت) 2007(1ر گزارشی در همین راستا، وزارت آموزش وپرورش انتاریو د     

درسی، تجاربی را براي دانش آموزان جهت تشخیص استعدادهاي بالقوه ي آنها درزندگی  بدنی در برنامه

  

1   . Ontario 
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انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی آمریکا نیز، در پاسخ با این سوال که، چرا کودکان به ).  23(سازد می فراهم

تواند به عنوان یک نیروي اصلی ومهم  می بدنیهاي  دارد که فعالیت می دارند، اعالمتربیت بدنی نیاز 

به خصوص . یادگیري براي دانش آموزان درنظر گرفته شودهاي  دراجتماعی شدن وفراهم کردن فرصت

  ). 24(باشد می ي کودکی ونوجوانی که به عنوان یک بخش مهم درهرفرهنگیدرطول دوره

بدنی رشد وتوسعه درابعاد هاي  نیز عنوان نموده که فعالیت) 2008(خدمات انسانی کانادا اداره سالمت و     

را ارائه ) 1(توان شکل می براین مبنا). 21(کند می جسمی، ذهنی عاطفی واجتماعی را براي دانش آموزان فراهم

  .نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  بدنی برابعاد مختلف سالمتهاي  تآثیرفعالیت -)1(شکل شماره

  

بدنی درمدارس ابتدایی هاي  ؛ درزمینه بهبود وضع فعالیت)2002(1همچنین در گزارشی که توسط اسلر     

وندن ). 25(بدنی داردهاي  فعالیتالزم در زمینه هاي  ارائه شده است، اشاره به ناکافی و اندك بودن آموزش

بدنی آنها نوشته شده هاي  نیز با جمع بندي مطالبی که در ارتباط با کودکان و فعالیت) 1384(وهمکاران

بر اساس ). 17(اندکی براي فعالیت دارندهاي  معتقدند که امروزه درکشورهاي توسعه یافته؛ کودکان فرصت

دقیقه درطول هفته آموزش در زمینه انجام  150یی کمترازپژوهشی دیگر، دانش آموزان دردوره ابتدا

  

1 . Osler 

سالمت 
 جسمانی

سالمت 
 عاطفی

سالمت 
 روانی

فعالیت هاي 

 بدنی

سالمت 
اجتماع

 ی
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دقیقه گزارش شده  225کنند واین امر درمدارس متوسطه کمتراز می بدنی وتربیت بدنی دریافتهاي  فعالیت

هاي  است؛ دراین رابطه اتحادیه سالمت کودکان اوکالهما؛ توصیه نموده که دوره هایی براي انجام فعالیت

  ).20(دقیقه در روز کمترنباشد 15م گردد که زمان آن ازبدنی درمدارس فراه

از سطح آمادگی  و باشندمیي پیشین هااز کودکان نسلتر  دکان امروزي بسیار کم تحركبنابراین کو     

استیشن و نشستن بیش از اندازه پاي اي و پلیهاي رایانهامروزه بازي .تري برخوردار هستندجسمانی پایین

-هاي زیبا و لذت بخش و پر تحرك کودکانهتر و مضرتر جایگزین بازيتحركهاي کمدیگر بازيتلویزیون و 

-شوند و کمامروزه کمتر دیده می... هفت سنگ، وسطی و هایی نظیر گرگم به هوا،بازي. ي دیروز شده است

ي آنها عالوه بر با اجرا هایی بودند که نیازهاي طبیعی کودکانازيباینها . کم در حال محو شدن هستند

بسیاري از پدران وحتی مسؤالن مدارس ما هنوز درباره  .)2(شد برآورده می ،کسب آمادگی جسمانی و حرکتی

بدنی به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی دانش آموزان، دچار ابهام هاي  ارزش واقعی بازیها و فعالیت

  . واشتباهند

بدنی بخش هاي  ترین سرمایه زندگی هر انسان است؛ فعالیت بنابراین با توجه به اینکه سالمتی، مهم     

در طراحی و تدوین ،  دهد و باید از طریق آموزش و نوسازي آموزشیمهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می

بدنی وداشتن تحرك بدنی در مدارس و برنامه هاي  اي به اهمیت فعالیتژه ي درسی توجه ویمحتواي برنامه

همچنین از ). 19(نسل آینده کشور نمود و بصورت قسمتی از زندگی روزانه در آورد  ریزي براي سالمت

بدنی هاي  ي تربیت بدنی؛ به بررسی وضعیت فعالیتآنجایی که اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه

بدنی، جایگاه تربیت بدنی ویا دیدگاههاي افراد پرداخته است و  درمدارس، توصیف وضعیت درس تربیت 

عالوه  وع تحلیل محتواي تربیت بدنی، کمتر در برنامه یا کتب درسی مورد کنکاش قرار گرفته است،موض

بدنی ومفاهیم مرتبط با آن عنوان گردید، الزم است محتواي هاي  برآن با توجه به اهمیتی که براي فعالیت

رند تا میزان توجه به درسی به عنوان مهم ترین عنصرآموزش، مورد بررسی وتحلیل قرارگیهاي  موجودکتاب

  .هریک ازمفاهیم موردنظرمشخص شود

  

  :روش پژوهش

نیز ها  تحقیق درمورد این پدیدههاي  اجتماعی وانسانی موضوعاتی پیچیده اند، به همین دلیل روشهاي  پدیده

 متنوع و متعددند واعتبار دستاوردهاي تحقیق به شدت تحت تأثیراعتبار روشی است که براي تحقیق برگزیده

  . است 1باشد، روش تحلیل محتوا می یکی از روش هایی که دردهه اخیر به شدت روبه گسترش).12(شود می

داند که براي توصیف عینی ومنظم محتواي آشکار  می تحلیل محتوا را یکی از فنون تحقیق 2برلسون     

محتوا یکی ازمهم ترین  ، تحلیل)1383(ازنظرساروخانی). 6(ارتباطات بکارمی رود وهدف آن تفسیرکردن است

  ).13(توان گفت هرمحققی به صورتی با آن سروکاردارد می تحقیق است وبه درستیهاي  وپرکاربردترین روش

  

1.  Content Analysis 
2. Berelson 
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بدنی هاي  فعالیت از اهمیتآگاهی ) 1(درسی دوره ابتدایی بر اساس نه مؤلفههاي  تحلیل کمی کتاب     

) 3(بدنی وتربیت بدنی،هاي  زمان مناسب انجام فعالیت) 2(ها،ازبیماريوتربیت بدنی درسالمت و پیشگیري

از مضرات عدم تحرك  آگاهی)4(سن کودکان، بدنی وتربیت بدنی متناسب باهاي  انجام فعالیت

آگاه )7(مختلف،هاي بدنیهاي  آموزش فعالیت)6(بدنی،هاي  انواع فعالیت آشناساختن کودکان با)5(بدنی،

و  هاي بومیبدنیهاي  توجه به فعالیت) 8(بدنی،هاي  انجام فعالیت ب پس ازي مناستغذیه يساختن در زمینه

 مربوط به آنان، ورزشیهاي  فعالیت هايو حیطه ورزشکاران  نامیهاي  فعالیت آشنا ساختن با) 9(محلی،

 .طراحی شده است

بدنی در کتب درسی دوره هاي  فعالیتهاي  لذا در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا براي بررسی مؤلفه     

آسمانی و قرآن استفاده هاي  ، تعلیمات اجتماعی، علوم تجربی، هدیه)بخوانیم و بنویسیم(ابتدایی شامل؛ فارسی

تکنیک مورد استفاده براي . است) و تمرین ها، تصاویرها  متن، پرسش(واحد تحلیل نیز صفحات . شده است

  .درنظرگرفته شده استمؤلفه فوق  9ژوهش نیزدرقالب سؤاالت پتحلیل محتوا،آنتروپی شانون بوده و 

  

  :تکنیک آنتروپی شانون: روش تحلیل آماري

  .است )1(جدول فراوانی، بهنجار شده، براساس فرمول شمارههاي  آوردن ماتریس فراوانیبدست : مرحله اول
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  1فرمول شماره : 

براي این منظورازفرمول . مقوله و قرار دادن آنها در ستونهاي مربوطهبار اطالعاتی هر محاسبه : مرحله دوم

  :استفاده گردید) 2(شماره
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                                2فرمول شماره : 

ها  ضریب اهمیت هر یک از مقوله)  j=1و 2و .... n(ها  با استفاده از بار اطالعاتی مقوله: مرحله سوم

بیشتري نیز ) WJ(که داراي بار اطالعاتی بیشتري باشد ازدرجه اهمیت  هر مقوله اي. محاسبه شده است

  .       استفاده شده است) 3(از فرمول شماره که براي محاسبه ضریب اهمیت. باشد می برخوردار
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  3فرمول شماره : 

  و پایایی ابزاراندازه گیريروایی 

، روایی باطرح این پرسش جدي همراه است که آیا ابزارسنجش واقعاً مفهوم )1381(ازنظربیکر: 1روایی

روش تعیین روایی تحلیل محتواي پژوهش حاضرنیز بدین صورت بوده که جهت . سنجدیا نه می موردنظر را

توان به این  می ارتباط استفاده شده است، به عنوان نمونهمذکور ازمنابع دردسترس دراین هاي  انتخاب مؤلفه
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پس از استفاده ازمنابع متعدد، مؤلفه این پژوهش به ...] و) 1384(، استوارت)1383(اصفهانی:[موارداشاره نمود

  .تأیید تعدادي ازصاحب نظران واساتید تربیت بدنی رسید

به . پژوهش حاضر را بررسی نمایندهاي  مؤلفه جهت برآورد پایایی ازسه ارزیاب خواسته شد تا :1اعتبار

. عبارتی ثبات طبقه بندي تعریف شده بود، لذا ساده ترین راه تعیین پایایی، محاسبه به صورت زیر بوده است

تعداد واحدهایی که دریک طبقه کدگذاري شده اند بر مجموع کل تعداد واحدهاي کدگذاري = ضریب پایایی

وا مالك منطقی براي قضاوت درباره ضریپ پایایی وجود ندارد، صاحب نظران ازآنجاکه درتحلیل محت. شده

  .درصد به دست آمد 75پایایی این تحقیق براسا فرمول فوق . درصد راپذیرفته اند 60مالك

  

  یافته ها

 صفحه از کتب درسی دوره ابتدایی 3467که به تحلیل محتواي تربیت بدنی در اي  مولفه 9از بین 

از پیشگیري بدنی درسالمت وهاي  فعالیتاز اهمیت  آگاهیيمؤلفه اهمیتو ضریب فراوانیپرداخت،  می

واز بین کتب نیز کتاب فارسی  بود)245/0مورد فراوانی و ضریب اهمیت  45با (هامؤلفهسایرها بیش ازبیماري

مورد فراونی، بیشتر  9کدام با  آسمانی هرهاي  مورد فراوانی و کتابهاي فارسی بخوانیم و هدیه 16بنویسیم با 

 آگاهی ازمضراتهايبه مؤلفه توجه مربوطضمناً کمترین میزان . ي مذکور پرداخته بودنداز سایر کتب به مؤلفه

-هاي  و توجه به ورزش بدنیهاي  تغذیه مناسب پس ازانجام فعالیتيعدم تحرك بدنی ،آگاه ساختن درزمینه

  .باشدمی) 0/0مورد فراوانی و ضریب اهمیت  1هر کدام با ( ومحلی بومی
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  تحقیق درصفحات کتب دوره ابتداییهاي  جدول توزیع فراوانی توجه به مؤلفه: 1جدول شماره
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  درصفحات کتب دوره ابتدایی 1بهنجارشده جدولهاي  جدول داده: 2جدول شماره
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  درصفحات کتب دوره ابتدایی) 2( جدول مقدارباراطالعاتی حاصل ازجدول: 3جدول شماره 

  

  

  

آگاهی 

ازاهمیت 

ها فعالیت

بدنی ي 

وتربیت 

بدنی 

درسالمت 

وپیشگیر

ي 

ازبیماري 

  ها

زمان 

مناسب 

انجام 

ها فعالیت

 بدنیي 

  

انجام 

ها فعالیت

بدنی ي 

متناسب 

با سن 

  کودکان

آگاهی 

 ازمضرات

عدم 

تحرك 

  بدنی

آشناساخ

تن 

کودکان 

با انواع 

ها فعالیت

  بدنیي 

آموزش 

ها فعالیت

 بدنیي 

  مختلف

  

آگاه 

ساختن 

درزمینه 

تغذیه 

مناسب 

پس 

ازانجام 

ها فعالیت

  بدنیي 

توجه به 

ها ورزش

بومی ي 

  ومحلی

آشنا 

ساختن 

ها بافعالیت

ي 

ورزشکاران 

نامی 

هاي  وحیطه

هاي  فعالیت

بدنیی 

مربوط به 

  آنان

  

EJ 
مقدار 

بار 

اطالعا

  تی

843/0  327/0  570/0  0  834/0  0  0  0  534/0  

  

درصفحات کتب دوره ابتدایی) 2( جدول ضریب اهمیت حاصل ازجدول: 4جدول شماره   

  

دهد که درکلیه صفحات کتب دوره ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه  می جدول فوق نشان     

وکمترین ضریب اهمیت ها  بدنی وتربیت بدنی درسالمت وپیشگیري ازبیماريهاي  آگاهی ازاهمیت فعالیت

آگاهی   

ازاهمیت 

ها فعالیت

بدنی ي 

وتربیت 

بدنی 

درسالمت 

وپیشگیر

ي 

ازبیماري 

  ها

زمان 

مناسب 

انجام 

ها فعالیت

  بدنی ي 

انجام 

ها فعالیت

بدنی ي 

وتربیت 

بدنی 

متناسب 

با سن 

  کودکان

آگاهی 

 ازمضرات

 عدم

- تحرك

  بدنی

آشناساخ

تن 

کودکان 

  با

انواع 

ها فعالیت

  بدنیي 

آموزش 

ها فعالیت

-بدنیي 

  مختلف

  

آگاه 

ساختن 

درزمینه 

تغذیه 

مناسب 

پس 

ازانجام 

ها فعالیت

  بدنیي 

توجه به 

ها ورزش

بومی ي 

  ومحلی

ساختنآشنا

ها بافعالیت

ي 

وزشکاران 

وحیطهنامی

هاي 

هاي  فعالیت

بدنیی 

مربوط به 

  آنان

  

Wjضر

یب 

 اهمیت

  

245/0  095/0  216/0  0  221/0  0  0  0  155/0  
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بدنی مختلف،  آگاه هاي  ازمضرات عدم تحرك بدنی، آموزش فعالیت؛ آگاه ساختن مربوط به مؤلفه هاي

  .باشد می بومی ومحلیهاي  بدنی، توجه به ورزشهاي  ي تغذیه مناسب پس ازانجام فعالیتساختن درزمینه

  

  :بحث و نتیجه گیري

هاي  فعالیتآگاهی ازاهمیت مرتبط با تربیت بدنی،مولفه ي هاي  در پزوهش حاضر مشخص شد در بین مولفه

بیشترین سهم و ضریب اهمیت را در کتب درسی دوره ها  بدنی وتربیت بدنی درسالمت وپیشگیري ازبیماري

بدنی و ایجاد نگرش مثبت در این رابطه کمتر هاي  ابتدایی به خود اختصاص داده است و مهارت انجام فعالیت

براي توسعه نیازهاي انسانی وجود دارد؛  صاحب نظران عقیده دارند پنج منبع. مورد توجه قرار گرفته است

آموزش و پرورش، تغذیه و سالمت، محیط زیست، اشتغال، آزادي سیاسی و اقتصادي؛ که در این بین آموزش 

از دانش ها،نگرش و مهارت ها، به عنوان مهم ترین وپایه اي ترین منبع رشد و اي  و پرورش شامل مجموعه

توسعه در کلیه کشورها، از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید هاي  رنامهتوسعه نیروي انسانی و مرکز ثقل ب

و کتب درسی به عنوان یکی از عناصر مطرح درآموزش وپرورش ها  در این رابطه  برنامه. مورد توجه قرارگیرد

کمرنگ توانند نقش واهمیت این مفاهیم را براي دانش آموزان روشن سازند وهم اینکه آن را  می بوده که، هم

درسی نتوانسته است نقش و هاي  دهد، برنامه می براین اساس، باتوجه به نتایج تحقیق حاضرکه نشان. سازند

در . بدنی را براي دانش آموزان روشن سازد و در این مسیرنقشی مثبت ایفاکندهاي  اهمیت اساسی فعالیت

از مجموع ) وم، سوم، چهارم و پنجماول، د(هاي  درسی دوره ابتدایی پایههاي  خالل تحلیل محتواي کتاب

بدنی وتربیت هاي  از اهمیت فعالیتمیزان توجه به مؤلفه ي آگاهی "صفحه؛ باتوجه به سؤال اول یعنی 3467

جدول (صفحه 45، "درسی تاچه حداست؟هاي  ها در محتواي کتاباز بیماريبدنی درسالمت وپیشگیري

). 2و3جداول شماره(شودبه این مؤلفه مربوط می 245/0یت مقداربار اطالعاتی وضریب اهم 843/0، )1شماره

بدنی وتربیت هاي  میزان توجه به مؤلفه ي زمان مناسب انجام فعالیت "باتوجه به سؤال دوم مبنی براینکه

 327/0، )1جدول شماره(صفحه3، بایدعنوان نمودکه "درسی تاچه حداست؟هاي  بدنی در محتواي کتاب

 "دربررسی سؤال سوم که).2و3جداول شماره(شود می ضریب اهمیت را شامل 095/0مقدارباراطالعاتی و

هاي  سن کودکان در محتواي کتاب بدنی وتربیت بدنی متناسب باهاي  میزان توجه به مؤلفه ي انجام فعالیت

 570/0، مقدارباراطالعاتی آن،)1جدول شماره(صفحه9نتایج حاکی ازآن است که،  "درسی تاچه حداست؟

در ارتباط با ). 2و3جداول شماره(باشد می درکتب دوره ابتدایی مربوط به این مؤلفه216/0یت، وضریب اهم

از مضرات عدم تحرك بدنی در محتواي میزان توجه به مؤلفه ي آگاهی "سؤال چهارم مبنی براینکه

فه ي درکتب درسی مربوط به مؤل) 1جدول شماره(صفحه1، بایدگفت که تنها"درسی تاچه حداست؟هاي  کتاب

باتوجه به سؤال پنجم ).2و3جداول شماره(باشدمذکورمی باشد ومقدارباراطالعاتی وضریب اهمیت آن، صفرمی

درسی تاچه هاي  بدنی در محتواي کتابهاي  انواع فعالیت میزان توجه به مؤلفه آشنا ساختن کودکان با "که

 834/0و)1جدول شماره(ه داشته اندصفحه به مؤلفه ي مذکوراشار32نتایج بدست آمده نشان دادکه "حداست؟

دربررسی سؤال ).2و3جداول شماره(باشدضریب اهمیت مربوط به این مؤلفه می 221/0مقدارباراطالعاتی و
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هاي  مختلف در محتواي کتابهاي بدنیهاي  میزان توجه به مؤلفه آموزش فعالیت "ششم مبنی براینکه

، به این مولفه پرداخته است ومقدار )1دول شمارهج(صفحه ازکتب دوره ابتدایی 3"درسی تاچه حداست؟

باتوجه به سؤال هفتم مبنی ). 2و3جداول شماره(باشد می باراطالعاتی وضریب اهمیت آن نیز برابر باصفر

بدنی در هاي  تغذیه ي مناسب پس از انجام فعالیتي میزان توجه به مؤلفه آگاه ساختن در زمینه "براینکه

هاي  میزان توجه به مؤلفه توجه به فعالیت "و سؤال هشتم، یعنی "تاچه حداست؟درسی هاي  محتواي کتاب

صفحه  به  1در هر دو مولفه مذکور تنها "درسی تاچه حداست؟هاي  ومحلی در محتواي کتابهاي بومی بدنی

که براین اساس مقدارباراطالعاتی وضریب اهمیت )1جدول شماره(هر یک از آنها  اختصاص یافته است 

میزان توجه به  "در بررسی سؤال نهم مبنی براینکه). 2و3جداول شماره(مذکورنیزصفرمی باشدهاي  فهمؤل

مربوط به آنان در محتواي  بدنیهاي  هاي فعالیتوحیطهورزشکاران  نامی هاي  فعالیت مؤلفه آشنا ساختن با

؛ ) 1جدول شماره(ه داشته اندصفحه به مؤلفه ي مذکوراشار 4بایدبیان نمودکه"درسی تاچه حداست؟هاي  کتاب

 دریک نگاه). 2و3جداول شماره(باشد می 155/0وضریب اهمیت آن،  534/0میزان باراطالعاتی این مؤلفه، 

بدنی وتحرك بدنی هاي  بیشترین ضریب اهمیت متعلق به مؤلفه آگاهی ازاهمیت فعالیتباید عنوان نمود که 

؛ آگاه ساختن ازمضرات عدم اهمیت مربوط به مؤلفه هايوکمترین ضریب ها  درسالمت وپیشگیري ازبیماري

ي تغذیه مناسب پس ازانجام مختلف،  آگاه ساختن درزمینههاي  بدنیهاي  تحرك بدنی، آموزش فعالیت

  .باشد می بومی ومحلیهاي  بدنیهاي  بدنی، توجه به فعالیتهاي  فعالیت

درسی هاي  این پژوهش درمحتواي کتابهاي  لفهتوان نتیجه گرفت که به برخی از مؤ می به طور کلی      

 باید خاطرنشان ساخت که؛ قبه همین جهت در راستاي نتایج فو. شده استها  رسمی توجه کمتراز سایر مؤلفه

توسعه هاي  لذا طراحی، تدوین و اجراي برنامه. سالمتی، مهم ترین عامل پیشرفت و ضامن بقاي جامعه است

 ).26(باشد می ز مستلزم زیربنا و روشن ساختن مفاهیم اصولی چون سالمتدر بعد بهداشتی، بیش ازهرچی

دراین راستا یکی از موارد مهم و حیاتی درجهت تأمین سالمت افرادجامعه، به خصوص کودکان که ازطرفی 

روند،  می شوند و از سوي دیگر جوانان وبزرگساالن آینده به شمار می قشرآسیب پذیر جامعه محسوب

گردد و به افراد  می بدنی مرتب باعث طوالنی شدن عمرهاي  فعالیت. باشد می بدنی وتربیت بدنیهاي  فعالیت

ارتقاي  همچنین باعث کند که از زندگی لذت بیشتري ببرند واحساس ذوق و بهبودي نمایند، می کمک

توان به کم  می بدنیهاي  با انجام فعالیت عالوه برآن .شود می سالمت هم دربعد جسمانی و هم در بعد روانی

کردن و از بین بردن فشارهاي روحی، استرس ها، نگرانی ها؛ افزایش قدرت دفاعی بدن و سیستم ایمنی در 

بنابراین با توجه . دست یافت...غلبه بر عفونت ها؛ رسیدن به وزن دلخواه؛ تناسب اندام؛ جلوگیري ازچاقی و

تواند به عنوان یک نیروي اصلی  می و تربیت بدنیا ه فعالیت ،)7،22،24( نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات

به خصوص . یادگیري براي دانش آموزان درنظر گرفته شودهاي  ومهم دراجتماعی شدن وفراهم کردن فرصت

شود ؛ باید عنوان  می ي کودکی ونوجوانی که به عنوان یک بخش مهم درهرفرهنگی محسوبدرطول دوره

درسی الزم به هاي  درکتب و برنامه،  جه بیشتر به آموزش تربیت بدنینمود که، طبق نتایج بدست آمده تو
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