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  چکيده
ی حرکتی در رشد ذهنـی و شـناختی انـسان           ـا ه گويای اهميت فعاليت  , کفارت و هب  , نظريات دالکتو 

از اين نظريات می توان . سازد او را برای يادگيری فراهم می جام سيستم های حرکتی و ذهنی      ساست که ان  
در تدوين کتاب های درسی فارسی دانش آموزان با توجه به اصول تعليم و تربيت و تعيين جايگاه فعاليـت                    

هدف اين تحقيق توصيف و تحليل نوع نگرش تدوين کنندگان کتاب های درسـی              . های بدنی استفاده کرد   
 ۶ی بدنی است که درمجمـوع شـامل         ـا ه تان به فعاليت  ی اول تا سوم دبس    يه ها فارسی بخوانيم و بنويسيم پا    

خط به خـط و تـصوير بـه         , کتاب های ياد شده واژه به واژه      .  صفحه بود  ۸۶۰ موضوع درسی و     ۱۳۲کتاب با   
زمينـة مقولـة    خنثی و منفی در     , تصوير توسط چک ليست های محقق ساخته براساس نگرش های مثبت          

نتايج . و تحليل داده ها از آمار ناپارامتريک خی دو استفاده شد          در تجزيه   . فعاليت های بدنی بررسی شدند    
نشان داد که در هر سه پايه فعاليت های بدنی بيشتر دارای نگرش مثبت بود که هر چه از پاية اول به سوم                       

متغيرهای ورزش و انواع آن در کتاب هـای سـوم و تـصاوير              . نگرش مثبت افزايش می يابد    , پيش می رود  
اسـتمرار در توجـه متغيرهـا در        . برخوردار بودنـد  % ۱۰۰ب های دوم و سوم از نگرش مثبت         حرکتی در کتا  

  . اما پيوستگی و فزايندگی نداشتند, محتوای کلية کتاب ها مشاهده شد
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  مقدمه
اقتصادی و  , ی خواهند شد که در زمينه های بهداشتی       قواد تل در جهان آينده افرادی با س     

. داشته باشـند  ه های انسانی    اجتماعی تربيت شده و نگرش های مثبت و نوع دوستانه به مقول           
ی له ها ايران ايجاد نگرش مطلوب به مقو     ان ادعا کرد که نياز جامعة امروز        می تو , بر همين اساس  

 را بـرای    نه تری ن نگرش مطلوب بتوان زندگی سعادتمندا     سد با اي  می ر ياد شده است که به نظر       
از جملة اين موارد اسـت کـه مـی          , نگرش مطلوب به فعاليت های بدنی     . يزی کرد پی ر نسل ها   

  . قابل حصول کند, تواند تندرستی را به عنوان بنيان دسترسی به سعادت
دارنـد کـه در     نظام های آموزش و پرورش برای پيشبرد اهداف خود بـه ابزارهـايی نيـاز                

کتاب های درسی اسـت     , ابزارهااين  يکی از   . ناميده می شوند  » داده«يا  » درون داد «اصطالح  
کتاب های درسی نخستين وسـيلة دارای       . که جزء ابزار و وسايل آموزشی محسوب می شوند        

ساخت رسمی آموزشی اند و اهميت ويژه ای به عنوان منبع تدريس داشته و در انتقال ارزش                 
از آنجا که کتاب های     ). ۲(بهداشتی و اقتصادی جايگاه ويژه ای دارند        , سياسی, تماعیهای اج 

نـد و بـه طـور    رفارسی دورة ابتدايی نقش و اهميت ويژه ای در آموزش دوران تحصيل فرد دا    
با ديگران در   توسعه و   دانش آموزان از طريق محتوای اين کتاب ها قادرند افکار خود را             , کلی

فرهنگی و اجتمـاعی    , اخالقی,  در برگيرندة موضوعات و مطالب متنوع علمی       ميان بگذارند و  
اند که در حقيقت پايه و اساس آموزش های درونی و ايجاد ارتبـاط بـين علـوم مختلـف در                     

محتوای اين کتاب هـا از جنبـه        , ازاين رو بهتر است   , )۷(مقاطع مختلف تحصيلی خواهد بود      
در اين تحقيق سعی شده بـر اسـاس نتـايج           . رارگيرندمورد ارزيابی و تحقيق ق    , های مختلف 

زمينة تغييرات مطلوب در نگرش تدوين کنندگان کتاب هـای          , حاصل از پژوهش های مربوط    
درسی آموزش و پرورش به مقولة فعاليت های بدنی فراهم شده و بستر مطلوبی توسط کتـاب      

زيرا ,  نسل ها به وجود آيد     های درسی برای گريز از ناهنجاری های جسمانی روانی و اجتماعی          
  . گاه کتاب های درسی اولين و آخرين کتاب هايی هستند که افراد مطالعه می کنند

 است و فراهم    (WHO)فعاليت های صحيح بدنی از اولويت های سازمان تندرسی جهانی           
آوردن زمينه های تغيير نگرش مطلوب به اين مقوله سالمت نسل هـای آينـده را تـا حـدود                    

  :اين پژوهش برای پاسخ به پرسش زير انجام شد که . تضمين می کندمؤثری 
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  دوم و سوم ابتدايی می توانند دانش آمـوزانی را کـه خـوب              , آيا معلمان کالس های اول     «
 دوسـت    را هم    خوب می پرند و فعاليت های بدنی خود را با اشتياق انجام می دهند             , می دوند 

  »داشته باشند؟
ی درسی به مقولة فعاليت های بدنی ضرورتی        ب ها کنندگان کتا شناخت نوع نگرش تدوين     

انکارناپذير است و در جست و جوهای انجام يافته برای پيشينة تحقيق چه در داخل و چه در                  
ی مشابهی قابل دسترس نبود که خود حاکی از نو بودن اين ديدگاه             هش ها پژو, خارج از کشور  

  . به طور کلی است
ی درسی آموزش و پرورش يونان را در دانـشگاه تـراک            ب ها  کتا )۱۹۹۴(کوالری و ونتراس    

ات محتوايی کتاب هـا و      رمطالعه کردند و نتيجه گرفتند که توسعة سياسی امروز اروپا با تغيي           
  ی علوم اجتماعی در تحقيقات ممکن بوده اسـت و پيـشنهاد کردنـد کـه محتـوای      شش ها کو
بـا ايـن    ). ۲۵( اروپاييان را بيـدار کنـد        »هويت ملی «, » غرور ملی «ی درسی به جای     ب ها کتا

ی درسی ممکن است به تحوالت ملـی و سياسـی           ای کتاب ه  ه ها ان گفت که اشار   می تو استناد  
  . منجر شودنيز 

در مطالعة کتاب های درسی فيليپين در جست و جوی نگرش اقتصادی بـين             ) ۲۰۰۵(آبگ  
رسـی جـدا نيـست و بايـد در          نشان داد که اقتصاد از ديگر مـواد د        , ۱۹۰۲ – ۲۰۰۵سال های   

زمينـة اقتـصاد سـالم را       ). ۲۳(تحصيالت ابتدايی و پاية فيليپين به طور هدفمند لحاظ شود           
افراد تندرست با نگرش های مطلوب به پديده های جهان بوجود می آورند کـه کتـاب هـای                   

  .درسی نقش اساسی در اين زمينه دارند
 درسی علوم پايه ابتدايی اول تا چهارم        مفاهيم زيست شناسی در کتاب های     ) ۲۰۰۰(شی آ   
  چگـونگی طـرح مفـاهيم بيولـوژيکی در         , هدف وی از اين بررسـی     . مطالعه کرد را  در تايوان   

وی مشاهده کرد که طبقه بنـدی مطالـب         . کتاب های اول تا چهارم مقطع ابتدايی تايوان بود        
ـ          , کتاب ها در مجموع منظم است      وژيکی مـورد نظـر     اما ايجاد ارتباط بـين سـه مفهـوم بيول

  ).۲۶(بسيار ناچيز بود ) حيوانات و گياهان, موجودات زنده(
 کتاب درسی تندرسی مقطع ابتدايی را مطالعه کردند و دريافتند           ۴۸) ۱۹۸۸(فراگر و کان    

که در اين کتاب ها کمتر به نکات مربوط به سالمت گوش اشـاره شـده اسـت و از آنجـا کـه                        
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بايـد  , زبان و صداشناسـی دارد    , يب های سخن ورزی   سالمت گوش نقش مهمی در تقليل آس      
مورد توجه قرار گيرد تا رشد کيفی دانش آموزان از طريق اين کتاب ها تقويت شود و افزايش                  

توصيه های پژوهش حاضر نيز می تواند کلية جنبه های سالمت نسل هـا را در بـر                  ). ۲۴(يابد  
  .گيرد

ر مقـاطع تحـصيلی از طريـق        نـشان داد کـه هـدف هـای اجتمـاعی د           ) ۱۳۷۵(موسوی  
نظرخواهی از معلمان و دانش آموزان تدوين نشده و نظام ارزشيابی مستمر مشخـصی بـرای                
ارزيابی محتوای کتاب های درسی طراحی نشده است و کتاب ها قادر نيستند مسائل خارج از              

). ۲۲ (مدرسة دانش آموزان را حل و پيوستگی و ارتباط بين محتوای کتاب ها را فراهم سازند               
هرگز مشاهده نشد که کودکـان بـه همراهـی          ی فارسی مقطع ابتدايی     ضمن مطالعة کتاب ها   

والدين خود به يکی از مراکز ورزشی هدايت شوند تا اهميت اين مسئله هم از لحاظ تصويری                 
  . و هم از جنبة فلسفی در کالس درس مورد گفت و گو قرار گيرد) بينايی(

طابق محتوا با اهداف کلی درس نتيجـه گرفـت کـه بـين              در مورد ت  ) ۱۳۷۵(سالله نوری   
, اهداف و محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی دورة ابتدايی تطابق معناداری وجود ندارد             

در ايـن   ). ۸(اما بين نظر معلمان و برنامه ريزان در مورد مذکور تفاوت معناداری وجـود دارد                
د و تطابق   وات آتی بررسی های خاص انجام ش      زمينه و با اين عنوان به نظر می رسد در تحقيق          

  . اهداف کلی درون کتاب ها جست و جو شودو تربيت بدنی در رابطه با محتوای 
, نتيجه گرفت که در تدوين کتاب ها دست کم بايد سه عامل پيـام دهنـده  ) ۱۳۸۱(ايمانی  

پيـام در درک    پيام گيرنده و وسيله شناخته شود و اين ارتباط به گونه ای باشد کـه گيرنـدة                  
به نظر نمی رسد که نظرية مذکور در تدوين کتاب های مـورد             ). ۳(مفهوم دچار اشکال نشود     

  . مطالعة اين مقاله برای پيام گيرندة خاص خود به خوبی رعايت شده باشد
 هدف پيش بينی شده و تنها در   ۸۳نتيجه گرفت که فقط در دو هدف از         ) ۱۳۷۳(صادقيان  

اصل تداوم در کتاب های اول      , ب اعداد و يک مورد مربوط به هندسه       يک مورد مربوط به ترتي    
%) ۶/۶۲( هـدف   ۵۲فقـط   ,  هدف پيش بينی شـده     ۸۳دبستان رعايت شده و نشان داد که از         

اهداف محتوايی در دو دورة آمادگی و اول ابتدايی دارای مفهوم مختص کـالس اول هـستند                 
ر می رسد که کوهنـوردی و تنـيس روی          در اين بررسی به نظ    در جست و جوی مفاهيم      ). ۱۳(
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فعـاليتی  و بايد رشـته هـای       باشد  ميز فعاليت های اشتياق آور برای کودکان اين ردة سنی ن          
و تـداوم   برای کودکان معرفی شود تا شوق و شور طبيعی به حرکت را در آنان زنـده                 ديگری  
  . بخشد
سال اول حاکی از آن نتيجه گرفت که معيارهای انتخاب و تنظيم کتاب شيمی) ۱۳۷۷(ر ح 

 درصد از دبيران اظهار داشتند اصول و معيارهای انتخاب محتـوا و سـازماندهی               ۷۶است که   
  ). ۵(تجربيات يادگيری در حد متوسط رعايت شده است 

, نتيجه گرفت که عدم رعايت پيوستگی دروس و ارتباط علوم با يکـديگر            ) ۱۳۷۹(شرفی  
). ۱۱(مهارت های بنيادی و حياتی تقليل مـی دهـد     , یآشنايی کودکان را با فلسفة تربيت بدن      

  تحقيق حاضر بر روی کتاب هـای فارسـی نـشان مـی دهـد در خـصوص زمينـة تربيـت و                       
فعاليت های بدنی ديدگاه هدفمندی رعايت نشده و پيوستگی به هيچ وجـه قابـل مـشاهده                 

  .نيست
آموزان معتقدند   درصد از دانش     ۸/۴۹ درصد معلمان و     ۴۸نتيجه گرفت که    ) ۱۳۷۹(سيف  

که نقش کتاب های حرفه و  فن در عالقه مند کردن دانش آموزان به درک و اهميت اين درس                    
ولـی تربيـت    , تحت عناوين خاصی کتاب های درسی وجود دارنـد        . در حد متوسط بوده است    

کتاب های فارسی قادر خواهند بود بـا رعايـت انـسجام            ). ۹(بدنی فاقد چنين امتيازی است      
زيرا شايد در جای ديگری بهتر از کتاب هـای فارسـی   ,  اين پديدة مهم نيز بپردازندمطالب به 

  .نتوانيم با کودکان خود در اين باره صحبت کنيم
 نتيجه گرفت زمانی آموزش مؤثر و پايدار اسـت کـه بتـوان آن را در                 )۱۳۷۴(شرف بيانی   

هـد چنانچـه ذهـن      نشان مـی د   اين مقاله   بررسی های پژوهشی    ). ۱۰(ذهن به تصوير کشيد     
تـداوم و   ,  درون کتاب ها بـه چـالش گرفتـه نـشود           در, ن در زمينة فعاليت های بدنی     اکودک

  . فزايندگی و هدفمندی قابل مشاهده نخواهد بود
نتيجه گرفت که محتوای کتاب های درسی ابتـدايي کـه پايـه ای بـرای                ) ۱۳۸۰(احمدی  

 و قادر نيـستند آمـوزش هـای      بنيان صحيحی ندارند  , آموزش های مداوم محسوب می شوند     
دوره هـای حـساس     ). ۱(مداوم را در چارچوب آموزش رسـمی و غيررسـمی ميـسر سـازند               
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يادگيری به طور کلی ما را موظف به ارائة خدمات بر حسب نياز مخاطب خود مـی سـازد کـه                     
  .بايد به طور جدی مد نظر تدوين کنندگان کتاب های درسی قرار گيرد

ی درسی کودکـان کمتـر از       ب ها ی کرد که تصويرگران کتا    جه گير نتي) ۱۳۸۲(حاجی صالحی   
ـر    و نمادهای کهن کـشور بهـره         نه ها نمو   نـد و در سـطح انـدک بـه مليـت در تـصاوير               مـی ب

در کتاب های فارسی مورد بررسی تصويرگران نتوانسته اند چهره های شادی            ). ۴( دازندمی پر 
 بگذارند و شادی کودکانه را البته کمتـر         از کودکان به ويژه ضمن فعاليت های بدنی به نمايش         

  . در صف کوهنوردی می توان مالحظه کرد
, ی نسبت داده شده به هر دو جنس در کتاب ها          صفت ها نتيجه گرفت در    ) ۱۳۷۳(شهبازی  

 ۲۲ درصـد بـرای مـردان و         ۷۸يعنی  , برای مردان از صفت های بيشتری استفاده شده است        
 درصد به زنـان داده      ۷ درصد به مردان و      ۹۳اعی مثبت   درصد برای زنان و موقعيت های اجتم      

 برابـر بيـشتر از      ۶/۲تصاوير مردان در کتاب های درسی       , شده است و در پرداختن به تصاوير      
 درصد از متن های خواندن و درک متن در کتـاب هـای انگليـسی بـه     ۹۵زنان است و حدود   

ت هـای مثبـت و مـشاغل مهـم          مردان اختصاص يافته است و به طور کلی اينکه زنان با صف           
کتاب های درسی در مقاطع ابتدايی کودکان تفکـرات منفـی و غلـط              ). ۱۲(معرفی نشده اند    

رای فـراهم سـاختن     بخود پژوهش های آتی را      اين  اجتماعی را نيز می توانند تغيير دهند که         
   .بدلطمی زمينة اين تغييرات مطلوب 

 درسـی دورة ابتـدايی ارزش نقـش         اظهار داشت کـه کتـاب هـای       ) ۱۳۷۳(افشار نادری   
شخصيت زنان و دختران را از راه تصاوير انتقال نمی دهند و در ارائة الگـويی قـوی از زنـان                     

انند به عنوان الگو در زندگی شان با آنها هماننـد سـازی   نمی توزان دختر   نش آمو ضعيف اند و دا   
ی و مطالب کتاب های     يرگری از عالقة کودک به مادر منشأ صحيحی در تصو         ه مند بهر). ۲(کنند  

ان از آن به نفع تغييرات مطلوب و سازنده در نسل هـا اسـتفاده               می تو  که   درسی فارسی است  
  . نمود

 کلمـة موجـود در کتـاب هـای     ۱۰۶۰۵۰ کلمـه از    ۶۵۰بيان داشته که فقط     ) ۱۳۷۹(شرفی  
 آن است نتايج مذکور حاکی از  . به مشاغل اختصاص دارد   , ابتدايی فارسی و تعليمات اجتماعی    
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در کتـاب هـای     ). ۱۱(که به مسئلة مهم راهنمايی شغلی در دورة ابتدايی توجه نـشده اسـت               
  . فارسی اشاره ای به معرفی شغل معلم ورزش و اهميت او يافت نمی شود

ند که در کل محتوای کتـاب هـای درسـی مقطـع             دمشاهده کر ) ۱۳۷۴(رضوی و ياسمی    
). ۰۷مثبت به مقولـة تربيـت بـدنی وجـود دارد             درصد نگرش    ۵فقط  ) اول تا پنجم  (ابتدايی  

بررسی های جديد ديگر در مورد محتوای کلية کتاب های مقطع ابتدايی شايد بتواند يک بـار        
کشف و زمينة تغييرات مطلوب محتوايی را , ديگر ميزان اين نگرش را به کل صفحات کتاب ها  

  . در اين خصوص فراهم سازد
ستفاده از مفاهيم و تکرار آنها در کتاب های فارسـی           نتيجه گرفت که ا   ) ۱۳۷۳(محمودی  

به نظر می رسد هر نوع تأثيرگـذاری مثبـت در           ). ۲۱(دورة ابتدايی هدف و نظم خاصی ندارد        
نتيجه بخش خواهد بود که تحقيق      , ون آموزشی بر اساس اصل تداوم و استمرار       امه های مد  رنب

  . ا اعالم کندحاضر نتوانست اين خصوصيت مهم را در تدوين کتاب ه
ی به دست آمده از پژوهش تحليل محتـواي کتـاب هـای    هايه در اين مقاله سعی شده نظر     

به منظور روشن شدن    ) ۲۰, ۱۹, ۱۸, ۱۷, ۱۶, ۱۵(دوم و سوم ابتدايی ايران      , درسی فارسی اول  
  . نوع نگرش تدوين کنندگان به مقولة فعاليت های بدنی مورد توجه قرار گيرد

  

  روش تحقيق 
کل جامعة آمـاری مـورد بررسـی در         . از نوع تحليل محتواست   و  هش حاضر توصيفی    پژو

را  صـفحه    ۸۶۰ موضـوع درسـی و       ۱۳۲ کتاب فارسی بخوانيم و بنويسيم با مجموع         ۶مجموع  
خنثـی و   , متغيرهای پژوهش از نوع کيفی اند و به صورت سه نگـرش مثبـت             . شامل می شود  

بـازی هـای    , تربيت بـدنی و انـواع آن      ,  انواع آن  منفی ارزيابی شدند که عبارتند از ورزش و       
  .تصاوير حرکتی و تصاوير ورزشی, حرکتی و انواع آن

ی از پيش آماده شده توسط پژوهشگر اسـت و کتـاب هـا         ليست ها  چک, ابزار اندازه گيری  
    در برخـورد بـا هـر       نـد و  خط به خط و تصوير به تصوير مورد مطالعه قـرار گرفت           , واژه به واژه  

تعداد توجهات و نوع نگرش در چک       ,  مربوط به مقوالت مورد نظر با ذکر صفحة کتاب         یه ا اشار
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, شـد انجام  خنثی و منفی    , دهای مثبت شمارش نگرش ها به صورت کُ     , ليست وارد و در پايان    
  .گرديدشمارش  نيز همچنين کل ميزان توجه به مقوالت مورد نظر

 به طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم     د کهمی شو  در اين بررسی به نگرشی گفته        کد مثبت  ■
  ايـن سـه دوسـت بـا شـادی ورزشـی            «بـرای مثـال      ,نگيزانـد مـی ا  رغبت به فعاليت را بـر       

  ).۱۶(»می کنند

سوگيری به موضوع اشـاره مـی       هيچگونه   گفته می شود که بدون       ی به نگرش  کد خنثی  ■
  ).۱۵) (تصوير پايين(کند 
  

  
  

ت را از حرکت بر می دارد يـا آن را بـه              به نگرشی گفته می شود که توجه مثب        کد منفی  ■
 ,يا غيرمستقيم در متن يا تصوير نفی می کند يا کم اهميت جلـوه مـی دهـد                 و  طور مستقيم   

  ).۱۹( » سرما خورد به حياط رفته بود که بازی کردنبهزاد برای : مثال 
  

  . ک خی دو استفاده شديبرای تجزيه و تحليل آماری از آمار ناپارامتر
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  ته های تحقيق نتايج و ياف
توزيع فراوانی نوع فعاليت های بدنی ارائه شده در کتاب های بخوانيم و بنويسيم پاية اول                

مالحظه می شود که در کتاب بخـوانيم سـال          .  ارائه شده است   ۳ و   ۲, ۱در شکل های    , تا سوم 
مربوط %) ۰۶/۵(و کمترين درصد    %) ۴۷/۴۷(» تصاوير حرکتی «بيشترين درصد مربوط به     , اول

%) ۹/۴۳(بيـشترين درصـد     , در کتاب بنويسيم سـال اول     . است» ورزش و انواع آن   «به واژة   
تـصاوير  «و  » فعاليـت هـای بنيـادی     «و کمترين آن مربوط به      » بازی های حرکتی  «مربوط به   
بيشترين درصد فعاليت های بدنی مربـوط       , بخوانيم پاية دوم  کتاب  در  . است%) ۰/۰(» حرکتی
%) ۱۷/۴(و کمتـرين درصـد      %) ۱۷/۲۹(» تصاوير حرکتی «و  » انواع آن تربيت بدنی و    «به واژة   

%) ۵۰(بيـشترين درصـد     , در کتاب بنويـسيم پايـه دوم      . است» بازی های حرکتی  «مربوط به   
» فعاليـت هـای بنيـادی     «و کمترين درصد مربوط به      » تربيت بدنی و انواع آن    «مربوط به واژة    

تربيت بدنی و انواع    «ترين درصد مربوط به واژة      بيش, در کتاب بخوانيم پاية سوم    . است%) ۰/۰(
» واژة ورزش و انـواع آن     «و کمترين درصـد مربـوط بـه         %) ۸۵/۲۸(» تصاوير حرکتی «و  » آن

تربيـت بـدنی و     «بيشترين درصد مربوط بـه واژة       , در کتاب بنويسيم پاية سوم    . است%) ۰/۰(
» تـصاوير ورزشـی   «و  »  آن ورزش و انـواع   «و کمترين درصد مربوط به واژة       %) ۴۷(» انواع آن 

  . است%) ۸۴/۷(
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  مدرصد تعداد اشارات مربوط به فعاليت های بدنی در کتاب های پاية سو. ۳شکل 

  

توزيع درصد فراوانی فعاليت بدنی ارائه شده درصفحات کتـاب هـای فارسـی بخـوانيم و                 
بيـشترين درصـد در     , در کتـاب بخـوانيم    .  گزارش شده است   ۴در شکل   , بنويسيم پايه اول  

و کمتـرين درصـد     %) ۶۶/۱۶(» تصاوير حرکتـی   « به مربوط, صفحات دارای فعاليت های بدنی    
بيشترين درصد مربوط بـه     , در کتاب بنويسيم  . است%) ۵/۲(» مهارت های بنيادی  «مربوط به   

مهـارت هـای بنيـادی و تـصاوير         «و کمترين درصد مربوط به      %) ۸۲/۸(» بازی های حرکتی  «
توزيع درصد فراوانی فعاليت های بدنی در صفحات کتاب های فارسـی            . است%) ۰/۰(» حرکتی

  همـان طـور کـه مالحظـه        . سـت  نشان داده شده ا    ۵در شکل   , بخوانيم و بنويسيم پاية دوم    
   درصد صفحات کتاب بيـشترين درصـد و         ۴۷/۳در  , »تربيت بدنی و انواع آن    «واژة  , می شود 

 درصد صفحات کتاب بخوانيم وجـود دارد و    ۶۹در  » بازی های حرکتی و مهارت های بنيادی      «
و ) رصـد  د۷۴/۴(» تربيت بدنی و انواع آن«بيشترين درصد مربوط به واژة    , در کتاب بنويسيم  

درصـد فراوانـی    , ۶شـکل   .  درصد اسـت   ۰/۰» مهارت های بنيادی  «کمترين درصد مربوط به     
  صفحات دارای فعاليت های بدنی را در کتاب هـای بخـوانيم و بنويـسيم پايـة سـوم نـشان                     

 ۷/۴بـا   » تـصاوير ورزشـی   «و  » تربيت بدنی و انـواع آن     «مالحظه می شود که واژة      . می دهد 
کمتـرين   % ۰/۰بـا   » ورزش وانـواع آن   «واژة  و  يم بيشترين درصد    درصد صفحات کتاب بخوان   

» تربيت بدنی و انـواع آن     «در کتاب بنويسيم نيز بيشترين درصد مربوط به واژة          . درصد است 
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کمترين درصد از صـفحات     %) ۲۹/۱(» تصاوير ورزشی و مهارت های بنيادی     «و  )  درصد ۴۹/۶(
  . کتاب را به خود اختصاص داده اند
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  ی فارسی پاية سوم دبستان از نظر تعداد صفحات در کتاب ها» فعاليت های بدنی«درصد فراوانی . ۶شکل 

  
توزيع فراوانی نوع نگرش فعاليت های بدنی ارائه شده در کتاب های بخوانيم و بنويـسيم                

در هر سه پايه فعاليت های بدنی ارائه شده بيشتر          .  گزارش شده است   ۷در شکل   , اول تا سوم  
و پاية  %) ۷۶/۷۵(به پاية دوم    %) ۷۳/۷۰(دارای نگرش مثبت بوده است که هر چه از پاية اول            

بيـشترين  . نگرش مثبت به فعاليت های بدنی افزايش می يابد        , پيش می رود  %) ۵۸/۸۰(سوم  
و کمتـرين   %) ۶۲/۸۴(درصد مربوط به نگرش مثبت فعاليت های بدنی در کتاب بخوانيم سوم             

ايـن کتـاب بيـشترين      . بود%) ۰۴/۳۴(درصد نگرش مثبت مربوط به کتاب بنويسيم پاية اول          
  . مربوط به نگرش منفی را داراست%) ۴۰/۲۳(درصد 

 ورزش و انواع آن در کتاب های فارسی پاية سوم و همچنـين              رمثبت به متغي  % ۱۰۰نگرش  
مثبت به تصاوير ورزشی در کتاب های پايه های دوم و سوم مشاهده شد کـه در                 % ۱۰۰نگرش  

  .  گزارش شده است۹ و ۸شکل های 
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  بحث و نتيجه گيری 
اگر کودکان «: می گويد  , ٢ بنيانگذار دانشگاه بزرگ ورزش کلن آلمان ١پروفسور کارل ديم

هرگـز در بزرگـسالی نگـران       , خود را از کودکی به فعاليت های صحيح بدنی تـشويق کنـيم            
بيان نظر مذکور اين سؤال را در ذهن به وجود می آورد که             . »آنان نخواهيم شد  بزهکاری های   

بـه  , با چه ابزاری می توان با کودکان بهتر ارتباط برقرار کرد تا عالقه به فعاليـت هـای بـدنی           
محتوای برنامـه هـای     . صورت بنيادی و هميشگی به نفع سالمت نسل های آينده فراهم شود           

, فرهنگـی , يد بهترين و مهم ترين ابزار انتقال پيام هـای تربيتـی           کتاب های درسی فارسی با    
زيـرا دوران تحـصيالت اجبـاری       , بهداشتی در نظام آموزش و پرورش ايران باشـد        , اقتصادی

و ) تدوين کنندگان کتاب ها   (کودکان و نوجوان بهترين فرصت را برای ارتباط بين پيام دهنده            
و اين فرصتی استثنايی و غيرقابـل چـشم پوشـی           فراهم می سازد    ) دانش آموزان (مخاطبان  

است که می توان از آن برای ارتقای دانـش بهداشـتی بـه ويـژه تندرسـتی کـه مقولـه ای                       
اد نگرش های مطلـوب     ايج, به طور کلی  . بهره مند شد  ,  است  اقتصادی –اجتماعی  زيرساختی  

, ن پـذير اسـت  در نسل های آينده نسبت به مقوالت حياتی از طريق کتاب های درسی امکـا           
با توجه به يافته های پژوهـشی پژوهـشگران در کتـاب هـای درسـی                زيرا به نظر می رسد        

تـاريخ فعاليـت   . نقشی غيرقابل انکار داشته باشند, محتوای کتاب ها در تربيت نسلی برومند   
های پژوهشی نيز نشان می دهد که کتاب های درسی در خلق نگرش های مطلوب بـه شـرط             

به طـور کلـی بـسيار       , محتوای آنها نسبت به مقوالت مورد نظر      در  و تداوم   رعايت پيوستگی   
  ).۲۵ , ۲۴, ۲۳(تأثير گذارند 

روزانه سه ميليون و    , ۱۳۸۴‐۸۵بر اساس آمار رسمی آموزش و پرورش در سال تحصيلی           
 ساله کتاب های    ۷‐۹سيصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و سيزده دانش آموز دختر و پسر                

در ادراکات آنهـا در     آيا  . آنها را ورق زده و مطالعه کرده اند       , خود را گشوده اند   درسی فارسی   
تغييراتی مطلوب به فعاليت های بدنی به وجود آمده است؟          توسط اين کتاب ها     پايان هر دوره    

بررسی ها نشان داد که در هر سه پايه فعاليت های بدنی بيشتر دارای نگرش مثبت بود و هـر             

                                                 
1- Carl Diem 
2- Sport Hoch Schule Koln  
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  واژة , از سـويی  . نگـرش مثبـت افـزايش مـی يابـد         , به سوم پـيش مـی رود      چه از پاية اول     
فعاليت های بدنی به طور مستمر اما نه فزاينده و بدون پيوسـتگی منطقـی در کتـاب هـای                    
فارسی مقاطع اول تا سوم ابتدايی مشاهده شد و تمام کتاب های مورد مطالعه با کاهش توجه                 

  در زمينـه    بطـور کلـی      مهـم تـر اينکـه       ,  بـود  به موضوع مهارت های بنيادی حرکتی روبرو      
درکتاب کالس اول که مخاطب     . هدف خاص و قابل لمسی دنبال نشده است       فعاليت های بدنی    

,  و ضروری است که به فعاليت های بدنی توجه بيـشتری شـود    می باشد  ساله   ۶‐۷آن کودک   
مان نکتة ظريف اما بـا      اين ه . نتايج نشان داد که اين توجه در کتاب های پاية اول کمتر است              

اهميتی است که ممکن است هدفمندی و فراهم ساختن زمينه های ايجاد نگرش مطلوب را به     
از آنجا که در تدوين کتاب هـای درسـی          . و به تأخير بياندازد   متغيرهای اين مقاله خدشه دار      

رفع , می رسد به نظر   , هدفمند و آينده نگر توجه شود     , بايد به نيازها و عاليق کودکان با دقت       
  . ضرورتی انکارناپذير استکتاب های فارسی در تدوين های آتی نقيصه اين 

در مقايسة نتايج اين رساله با تحقيقات مشابه داخلی و خارجی به دليل عـدم دسترسـی                 
تمامی تحقيقات انجام شـده در خـصوص    , با اين پژوهش  عينی  پژوهشگر به تحقيقات مرتبط     

 موارد ديگـری در محتـوای کتـاب هـای           جستجوی  ت که در    تحقيقاتی اس , پيشينة پژوهش 
  . نده ادرسی بود

نه تصويری و نه به صورت واژه       , نه اشاره ای  هيچ گو بررسی کتاب های فارسی نشان داد که        
نه هيچ  گو  ی بنيادی   ت ها به معلم ورزش نشده است  و متغيرهای تصاوير ورزشی و مهار           , يا متن 

به واژة ورزش و انـواع      % ۱۰۰اما کشف نگرش مثبت     , اده اند توجه منفی را به خود اختصاص ند      
آن در کتاب های سوم فارسی و همچنين به تصاوير حرکتی در کتاب های فارسی دوم و سوم                  

اين کتاب ها از منظر توجه بـه فعاليـت هـای بـدنی              کنندگان  تدوين  نگرش  گويای تحول در    
می توان اين تحول را     ). ۶( رخ می دهد     از طريق بينايی  % ۷۵با توجه به اينکه يادگيری      . است

  . به فال نيک گرفت
نگرش مثبت به مهارت های بنيادی صـفر        ) بخوانيم و بنويسيم  (در کتاب های فارسی دوم      

اين  در حالی است که نگرش خنثی در همين کتـاب بـه مقولـه هـای مـورد              , نشان داده شد  
  . است% ۱۰۰بررسی 
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می توان از نظريات انديشمندان زيـر در        , های بدنی در مورد لزوم اهميت توجه به فعاليت        
  :تدوين کتاب ها بهره گرفت 

تأکيد بر رشد بصری است و اين رشد بـا ادراک قابـل مقايـسه اسـت و                   , ١در مدل گتمن  
گتمن ارتباط بين   . منظور از آن نوعی توانايی است که انسان از راه يادگيری به دست می آورد              

 نظرية خود مطرح می سازد و معتقد است انسان زندگی خود را             رشد حرکتی و يادگيری را در     
نظام حرکتی عام که گتمن . با نظام پاسخ فطری شروع می کند که آغاز تمام يادگيری ها است

مرحله ای است که کودک مهارت های بنيادی را می آموزد و با استفاده از               , به آن معتقد است   
  .  نظام   پاسخ فطری خود را منسجم می سازد,اطالعاتی که در اين مرحله کسب می کند

از نقش اساسی و محـوری فعاليـت هـای          ,  خود  حرکتی   – در نظرية رشد ادراکی      ٢دالکاتو
بر رشد سيستم عصبی مرکـزی سـخن مـی          آن هم از نوع فعاليت های جا به جايی          , حرکتی

زاين رو بـر    ا, گويد و معتقد است توانايی های حرکتی موجب رشد ذهنی و شناختی می شود             
کودکی تأکيد دارد و اضافه مـی کنـد         نقش حياتی حرکت در رشد شناختی به ويژه در سنين           

که می توان بسياری از مشکالت مربوط به يادگيری و رشد ذهنی که برای پزشکان پوشـيده                 
پيش از پايدار شدن آنها با گنجاندن برنامه های مهارت های حرکتـی و جـا بـه جـايی       , است

 و اين گونه است که مهارت های بنيادی در رشد سيستم عصبی وظيفة مهمی               پيشگيری کرد 
  ). ۹(را بر عهده دارند 

يادگيری های انسان تا حدود زيادی به کفايت حرکتی وابسته اسـت و             , ٣بنابر نظرية بارش  
عبارت اسـت از انـسان      , ناميده» تئوری حرکت آفرين  «فرضية زيربنايی اين نظرية که آن را        

مفـاهيم  . زمينة ايجاد حرکت است   , بقا بوده و مکان   ,  آفريده شده و هدف حرکت     برای حرکت 
بايد توسعة , اين است که در برنامه ريزی آموزشی   , ديگری که از نظرية بارش به دست می آيد        

اجرای حالت هـای مختلـف      , انعطاف پذيری در حرکات و افزايش تنوع در شکل های اجرايی          
  ).۱۳(لی کامالً ويژه مورد توجه قرار گيرد مربوط به مرکز ثقل بدن به شک

                                                 
1- Getman  
2- Delacato  
3- Baresh   
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جريان رشد همه جانبه را بـا فعاليـت هـای           , دالکاتو و بارش  , از آنجا که نظريه های گتمن     
به نظر می رسد توجه به کتاب های درسی فارسی          , بدنی در ارتباط مستقيم و جدی می بينند       

مطلوب برای نسل ها فـراهم مـی   به طور کلی ازاين نظر خالء بزرگی را در زمينة ايجاد نگرش  
  . سازد

  نکتة قابل تعمق ديگر اينکه در موضع بندی کتاب های مـورد مطالعـه هـيچ فـصلی بـه                    
در حالی که می توان اين مقولة بـا         , فعاليت های بدنی و اهميت آن اختصاص داده نشده است         

ه گيری نشان   نتيج, اهميت را در فصل بهداشت کتاب های فارسی مورد توجه مستمر قرار داد            
  . می دهد چنين نيست

تنيس روی ميز و    , آيا توجه بيش از اندازه به کوهنوردی و رشته های ورزشی وزنه برداری            
 سـاله   ۷‐۹از عاليق و نيازهای شـناخته شـدة کودکـان           , واليبال که در کتاب ها مطرح شده      

ـ                  ای کودکانـه   است؟ آيا بهتر نيست اين توجهات به مهارت های بنيادی و در قالـب هـای زيب
فارسـی  (بيشتر طرح شوند تا از طريق بينايی نيز تأثيرات مطلوب در يادگيری ايجـاد کننـد                 

  ).۱۳۸۴ – ۸۵ ,۱۱۵و ۱۱۴صص , بخوانيم پاية سوم
به طورکلی عدم انسجام در توجه به مقولة فعاليت های بدنی در برنامه ريزی کتـاب هـای                

اف نبودن اهـداف مـشخص و انطبـاق         درسی فارسی اول تا سوم مشاهده می شود که به شف          
  ). ۲۶, ۲۱, ۱۳, ۱۱, ۵, ۱(محتوا با نيازها و عاليق کودکان مربوط می شود 

معرفـی  , ترانه ها و سروده هايی در تمجيد از فعاليت هـای بـدنی            , جای بازی های سنتی   
  ساله با طـرح پرسـش و پاسـخ بـين معلـم و       ۷ – ۹رشته های مناسب برای گروه های سنی      

وز که می تواند گفتگوی هدفمندی را در هر پايه برای اين موضوع حياتی بـه وجـود                  دانش آم 
نتايج اين . خالی به نظر می رسد  , آورد و جايگزين مطالب تکراری و غيرجذاب و نامربوط باشد         

آينده نگری خاصی در کتاب های درسـی        , بررسی نشان می دهد در زمينة فعاليت های بدنی        
يی وجود ندارد و نتايج پژوهش های انجام يافته در زمينه های ديگـر           فارسی اول تا سوم ابتدا    

 ). ۲۴, ۱۰, ۷(نيز اين يافته را تأييد می کنند 
به نظر می رسد فرم های فعلی ارائه , )بخوانيم و بنويسيم(در مورد کتاب های فارسی اول       

ت از اطراف خـود      سالة امروز با اين همه شناخ      ۷کمتر به کودک    , شده در آغاز کتاب بخوانيم    
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تعلق دارد و جای فرم ها و تصاوير شورانگيزتر و با نشاط تری که ورود کودکان را بـه جهـان                     
جست و  » آب«هميشه در کلمة    » آ«در واقع   . خالی است , امروز و جهان آينده ممکن تر سازد      

ر اگـر نگـاره هـا هـر بـا         . اين نوعی کليشه ای فکر کردن می تواند تغيير يابد         . جو شده است  
بتوانند موضوع فعاليت های بدنی را نيز مهم جلوه دهند و فقط به يـک اشـاره و آن هـم در                      

ص , همان( فارسی بخوانيم اول بسنده نشود و ابزار ورزشی نيز فقط با توپ فوتبال               ۱۴صفحة  
 همان کتاب به جای ايجاد هول و هراس         ۵۲به نمايش در نيايد و نمايش استخر در صفحة          ) ۴۲

, بپـردازد ) رشـتة شـنا   (ثمربخشی آب و لذت بخش بودن فعاليت انسان در آب           در کودک به    
 همين کتاب توجه را از رشـتة        ۶۱ و   ۵۹بسيار مناسب خواهد بود و چنانچه بتوان در صفحات          

شـايد  , واليبال و تنيس روی ميز برداشت و به رشته های ورزشی پايه پرداخـت           , وزنه برداری 
نسبت به فعاليـت هـای       مطلوبی را در نگرش های کودکان        در همين اندک نيز بتوان تغييرات     

  .به وجود آوردبدنی 
به مقولة فعاليـت هـای   به هيچ وجه , )۱۸‐۲۹صص (در بخش بهداشت کتاب بخوانيم دوم  

بدنی توجه نشده و نتايج حاصل از اين پژوهش نيز تأييد می کند که در ايـن کتـاب ديـدگاه                     
آيا پـرداختن   . ه و هدف خاصی نيز پيگيری نشده است       مثبتی به فعاليت های بدنی ارائه نشد      

کتاب  ۱۰۰به چنين مقولة حياتی و مهمی نيازمند تحريک غرور ملی است که ناگهان در صفحة 
يا بهتر نبود درس زيبای چغنـدر پـر         آصحنه های بين المللی ورزشی نشان داده شده است؟          

ض شـده و ايـن درس بـه         با معرفی يک رشتة بنيادی ورزشـی تعـوي        , )۳۵‐۳۷صص  (برکت  
را صفحات ديگر همچون بخش های روابط اجتماعی منتقل شود که تعريف خوبی از مشارکت               

  ارائه می دهد؟
 صفحة اول با اينکه هـيچ اشـاره ای بـه            ۳۷در خصوص کتاب های فارسی مقطع سوم در         

حـضور  از  اين مقطـع     کتاب بخوانيم    ۵۳اما ناگهان در صفحة     , مقولة فعاليت های بدنی نشده    
 امـا   , غرورآفرين جهان پهلوان تختی سخن به ميان می آيد که غرور ملی را تقويت می کنـد                

 ساله تشويقی خاص به منظـور اجـرای فعاليـت هـای بـدنی               ۹نمی توان آن را برای کودکان       
توصـيه ايـن    , در  حالی که استفاده از اسطوره های ميهنی برای تقويت هويت ملـی             , دانست

پيشنهاد می شود استفاده از اسـطوره هـای ميهنـی ورزشـی در کنـار             . دمی باش مطالعه نيز   
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در صـفحة  و نه به تنهايی ,  کتاب فارسی بخوانيم سوم بيايد     ۱۰۲اسطوره های علمی در صفحة      
خرد و هنر است و از آنجـا کـه در           , جداسازی فعاليت های بدنی از دانش     يک  اين  .  کتاب ۱۰۳

ن تنها فعاليت مطـرح در ايـن کتـاب بـه تـصوير               همين کتاب کوهنوردی به عنوا     ۱۱۴صفحة  
پرسش اين است که سرانجام در کدام مقطع تحصيلی بايد به مهارت هـای              , کشيده می شود  

بنيادی حرکتی توجه شود؟ کوهنوردی يک رشتة استاندارد و تقريبـاً غيـر قابـل دسـترس                 
» بود که سرما خـورد بهزاد برای بازی به حياط رفته      «جملة  به جای   ديگر اينکه   . کودکان است 

يا تغذية ناکـافی  و کمبود پوشش شايد بگوييم به دليل زمان نامناسب و   بهتر است   , )۱۲۸ص  (
  و نامطلوب سرماخورد؟

به نظر می رسد چنانچه اجالس های تخصصی منظمی با کارشناسان علوم تربيـت بـدنی                
  بهتـر  , ل شـود  هر پنج الی هفت سال يک بار تـشکي        , برای تدوين کتاب های درسی ابتدايی     

ابزار و وسايل حرکتی به منظور وسـعت بخـشيدن بـه            , می توان از تصاوير فعاليت های بدنی      
دنيای شناختی کودکان برای تندرستی مادام العمر و تلفيق زندگی شان با حرکت بهره منـد                

صلح و گفت   ,  فردا عاليق و نيازهای فردا مانند تندرستی       ی  نبايد فراموش کرد که دنيا    گرديد  
و گوی تمدن ها را می طلبد و صحبت از هر گونه ابزار جنگی به هر شکل و بهانـه ای بايـد از                        

نگارنـدگان اميدوارنـد    ). ۱۱۲ص  , کتاب بخوانيم سـوم     (کتاب های کودکان جهان حذف شود       
نتايج اين پژوهش به کشف شيوه ای مطلوب از تدوين کتاب های درسی فارسی منجر شود تا                 

به پديـده هـای مهـم حيـاتی         را  اب های درسی در پايان نگرش کودک        مطالعة هر يک از کت    
و علم و هنر را تحت تـأثير        ) ورزش به معنای جزيی و کلی     (همچون فعاليت های صحيح بدنی      

  . قرار دهد
  

  تشکر و قدردانی 
کارشناس ارشد تربيت بدنی و     , در پايان از همراهی خستگی ناپذير خانم ليال دولت آبادی         

  . شکر می شودعلوم ورزشی ت

  



  ۱۳۸۷زمستان , ۳۸شمارة ,                                                        نشرية حرکت                        
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