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بررسـي ميـزان توجـه بـه ورزش و آمـوزش       منظور بهابتدايي  دورةدرسي  هاي تابك هدف از اين تحقيق تحليل محتوايي
درسـي ابتـدايي بـه     هـاي  كتـاب  ةكليآماري تحقيق شامل  ةجامع .بودابتدايي مدارس  دورةدرسي  هاي كتابالمپيك در 

اسـت كـه از روش   اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي  .بودصفحه  4328با مجموع تحصيلي  ةپاي 5در كتاب  36تعداد 
در  شـده  تعيـين و متغيرهـاي   شـدند صـفحه بـه صـفحه و واژه بـه واژه بررسـي       هـا  كتاباين  .استفاده شد امحتوتحليل 

از  پـس  .بـراي رسـم نمودارهـا اسـتفاده شـد      excel افـزار  نـرم در ايـن مطالعـه از    .دشـ ثبـت   سـاخته  محقق ليست چك
 پيوسته و هدفـدار و  صورت بهاما نه  ،اند ها به ورزش پرداخته هپاير تمام د ها نتايج به اين صورت بود كه داده وتحليل تجزيه
سـوم و   ،دوم ،اول هـاي  پايـه ، در آمـوزش المپيـك   اما در مورد. رزش صورت گرفته بودين اشاره به وچهارم بيشتر ةدر پاي
 صـورت  بـه  و اصـول آن  لمپيـك بـه ا چهـارم   پاية تنها درنشده است و آن  ةفلسف هيچ توجهي به المپيك و آموزش پنجم

  .اشارات به ورزش و المپيك را دارد كتاب فارسي بيشترين،ها كتاب تمام در بين .استاشاراتي شده  تصويري يا نوشتاري

  
  يديكل يهاواژه

 .ورزش ،درسي هاي كتاب ،ابتدايي دورة آموزش المپيك،

                                                           
 09123438098 :تلفن : نويسندة مسئول Email: K.zohrevand8098@gmail.com                              
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 مقدمه

 به كه كس  آن هر و ورزشكاران براي تواند مي كه هايي درس با همراه زندگي روش است؛ روش يك المپيزم

 با المپيك جنبش .باشد آموزنده ،گذارد مي احترام آن به و نهد مي ارزش اجتماعي و فردي زندگي

 از تربيت اصوال،ً. ورزشي هاي فعاليت و ورزش طريق از تربيت بر باشد آغازي تا دش آغاز المپيك هاي آرمان

ورزش، فرهنگ و آموزش  درآميختنالمپيزم با  ).1( است المپيك جنبش اصلي هاي هدف از ورزش طريق

هاي آموزش و پاسداري از مباني  طريقي كه مبتني بر تالش و تعالي ارزش است انسان را به درصدد

هدف از جنبش و حركت المپيك كمك به ساختن محيطي امن  .رهنمون سازد ،جسماني است- اخالقي

هايي بدون  آموزش و آرام و جهاني بهتر است كه با آموزش جوانان سراسر جهان از طريق تمرينات و

روح و  براي نيل به چنين هدفي، داشتن شور و نشاط، .پذيرد دي تحقق ميتبعيض براي هر نوع نژا

هاي  و برگزاري بازيستي و رفاقت، همبستگي با يكديگر، فهم متقابل همراه با دو اخالق ورزشي،

هاي مختلف  بر آموزش جنبه عالوههاي آموزش المپيك  هدف از برنامه). 2( جوانمردانه ضروري است

هاي  ها و ارزش رهنمون ساختن جوانان براي يافتن روش زندگي با آرمان ،رهورزش در زندگي روزم

هاي مربوط  يند تربيتي باشد كه جمع فعاليتاها اغلب بايد شامل فر اين برنامه. عنوان شده است المپيك

  ).3(د شوها نيز در قالب ورزش و پيوند بين حال و گذشته ارائه  به چاالكي ورزشي و اجتماعي و ارزش

المللي نهضت المپيك، فراتر از مسابقاتي  آموزشي و پرورشي و بين شن است كه اهداف اخالقي،رو

 .)4( شوند هاي المپيك برگزار مي ر بازياست كه هر چهار سال يك بار براي تعيين بهترين ورزشكاران د

لمپيك سعي آموزش ا هاي المپيك، ورزش به فرهنگي جهاني تبديل شده است، از آنجا كه از طريق بازي

اهميت  .موزون بشر را با تعادل فيزيكي و خصوصيات فكري او همگون سازد ةدارد از طريق ورزش توسع

كميسيون  5 المللي المپيك، بين ةكميتكميسيون اصلي  27اي است كه در  آموزش المپيك به اندازه

طور مستقيم و  همبستگي المپيك و ورزش همگاني به ها، بازي ةمطالع اخالق، فرهنگ و آموزش،

 منظور بهآموزش المپيك آموزش جهاني است كه ). 5( پردازند مستقيم به امر آموزش المپيك ميغير

با استفاده از اصول و قواعد  كند مياين نوع آموزش تالش  ).6( كند كل وجود آدمي تالش مي ةتوسع

  ). 7( مختلف اثر بگذارد هاي ن، از حرفهكثيري از افراد جوا ةكلي و آرمان مربوط به المپيك بر عد

دانشجويان و جدي بسياري براي آشنايي  هاي مختلف عزمررسي وضعيت آموزش المپيك در كشورب

هدف اصلي از آموزش  هرچنددر چين  .دهد نشان ميبا جنبش المپيك آموزان و ساير افراد  دانش

در  ).8( اند افل نماندهقشر دانشجو نيز غ موزان مدارس ابتدايي و متوسطه است، ازآ المپيك، دانش



  67                           مدارس ابتدايي دورةدرسي  هاي كتابسي ميزان توجه به ورزش و آموزش المپيك در ربر 

 

در شي، شعر و موسيقي انگلستان براي نيل به اهداف آموزش المپيك، از برگزاري مسابقات هنري و نقا

ا ايستگاه راديويي ويژه ب اندازي راهعكس با موضوع المپيك و  هاي گالرينمايشگاه و  ،المپيك خصوص

آموزش  ةزميندر  هگرفت انجامطالعات در كشور ما نيز اندك م). 6( گيرند موضوع المپيك كمك مي

هاي تاريخي  تربيت بدني از جنبه نظران صاحبپايين متخصصان و  المپيك حاكي از سطح آگاهي نسبتاً

  ).9( و اجتماعي نهضت المپيك است

 خصوص دانشجويان غير تربيت هب ،نشان داد كه دانشجويان ايراني) 1387(نيا  رحماني ةعنتايج مطال

بود ، كمهاي مرتبط با آن نيز دچار ابهام ت المپيك آشنايي كمي دارند و در مورد پديدهبا نهض بدني، 

 نهضت المپيك در كشور ماد كربايد اذعان  .اند بدبيني، ترديد همراه با اطالعات و حتي در برخي موارد

 ،اند شيخصوص ورز ههاي گوناگون اجتماعي ب كشور در زمينه ةآيندريزان  براي دانشجويان كه برنامه

تأثير  ةمطالع« با عنوان) 1386(فرزاد غفوري و همكاران  ةمطالع نتايج ).10( نيست شده اختهكامالً شن

با اينكه ميزان آگاهي  نشان داد »هاي كشور هاي المپيك بر نگرش دانشجويان دانشگاه آموزش

داشته است  بسيارينگرش آنان تغيير  گذشته است و تفاوتي نكرده، ةدانشجويان هنوز هم در سطح ده

زي سا ، همچنين فرايند جهانيناپذير وسايل ارتباط جمعيانكاركه دليل اين امر را بايد در نقش 

 از جمله ،آموزش المپيك در مدارس نيز مطالعاتي صورت گرفته است ةدر زمين .)11( جو كردو جست

 تجاري .)12( كرد را طراحي در مدارس الگوي اجرايي آموزش المپيك )1386( و خسرومنش حميدي

به اين  »هاي منتخببيقي آموزش المپيك در مدارس كشورتط ةمطالع«با عنوان  پژوهشيدر ) 1386(

لهستان و چين پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه در هر يك از اين  آفريقا، ايتاليا،موضوع در كشورهاي 

شود و  آن كشور پرداخته مي به آموزش هر يك از اصول المپيك با توجه به شرايط و فرهنگ كشورها

اين كشورها مشترك است و هدف آموزش المپيك در اين كشورها آشنايي و  ةهماصول المپيك در 

آموزش براي  هدوراست كه بهترين ... المللي و  ترويج اصول المپيك مثل دوستي و تفاهم و احترام بين

به اين نتيجه رسيد كه ترويج هشي پژودر  )1386(قاسمي نيز . )13( تمدارس اس ةهاي اولي در سال

چگونگي كاربرد ( رساني اطالع ،)آشنايي با المپيزم(ايجاد آگاهي  تواند سه كاركرد المپيزم در مدارس مي

ديواري،  روزنامههايي از جمله  و روش داشته باشد )المپيزم در زندگي ةرعايت فلسف( ، و ظهور پاسخ)آن

كريستين پتري  .)14( تواند مؤثر باشد ميتوجه به امكانات مدارس  با... سايت، نمايش فيلم و  وب پوستر،

بايد توجه خود را به نقش آموزش المپيك در  دهندگان آموزشمعتقد است كه معلمان و ) 2017(

كوبرتن  موردنظرهاي المپيك و اهداف المپيزم  براي جوانان مطابق با آرمان ويژه بهكردن ورزش  خطر بي
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سوكيس ). 15( شود ميآموزش تربيت بدني در مدارس حاصل  هاي برنامهن از طريق متمركز كنند؛ كه اي

 هاي پيشرفت ،يكپارچه المپيك آموزشي ةبرنام يكاجراي نتيجة در بيان كردند كه ) 2016(و همكاران 

ايجاد  مدارس در نوجوانانبشردوستانه و  ، همدلي ودوستانه نوععمومي،  اجتماعي رفتار در چشمگيري

  .)16( شد

گسترش  ةزمينهاي مختلف ورزشي در  با توجه به اهميت موضوع و در نظر گرفتن اهداف سازمان

پيشبرد اهداف المپيك،  منظور بهانداز المپيك در سراسر دنيا، در اين زمينه در كشور ما  مفاهيم و چشم

لف براي افراد جهت مدت در نظر گرفته شده است؟ آيا در سنين مخت مدت و بلند اي اعم از كوتاه برنامه

ابتدايي نقش و اهميت  دورةهاي  از آنجا كه كتاباست؟ ه گرفتهمسويي با اين اهداف اقداماتي انجام 

ها  ي اين كتاباآموزان از طريق محتو ، دانشكلي طور بهد و اد دارردر آموزش دوران تحصيل افاي  ويژه

موضوعات و  ةدربرگيرندها  اين كتاب ،ارندند و با ديگران در ميان بگذقادرند افكار خود را توسعه ده

هاي دروني و  و اساس آموزش هپاياند كه در حقيقت  ، فرهنگي و اجتماعيمطالب متنوع علمي، اخالقي

ي اين ابهتر است محتو رو ازاين ؛ايجاد ارتباط بين علوم مختلف در مقاطع مختلف تحصيلي خواهد بود

تواند در اين  كه مي ييكي از اين مفاهيم ).17( شوندقيق هاي مختلف ارزيابي و تح ها از جنبه كتاب

مفهوم  ،ان آموزش داده شودآموز ناخودآگاه به دانش صورت بهجمالت و تصاوير  ها در قالب كلمات، كتاب

پرداختن به  ةزمينها در  در اين مطالعه سعي شده كتاب. در سطح جهان استآن  ةفلسفو المپيك 

كه در اين دوران تأثيرات  ها كتابميزان پرداختن به اين مفاهيم در اين تا  موضوع المپيك ارزيابي شوند

  .مشخص شود ،آموزان دارند شگرفي بر دانش

هم در داخل و هم در خارج  هاي كتابي اين امحتو در زمينةمطالعات زيادي در موضوعات مختلف 

ا تا به حال در مورد المپيك در ، امبودهبدني   كشور صورت گرفته است كه چند نمونه هم در بحث تربيت

بررسي «در تحقيقي با عنوان  )2005( 1اندرسون و هميلتون .اي صورت نگرفته است داخل ايران مطالعه

هاي درسي شخصيت مادر  ي كتابانشان دادند كه محتو »هاي كودكان نقش جنسيتي در تصاوير كتاب

 ).18( تي زنان بيشتر از مردان استجنسي اند و نقش را نسبت به شخصيت پدر بيشتر منعكس كرده

يد كه از و به اين نتيجه رس ردهاي كودكان و نوجوانان را بررسي ك وضعيت كتاب )1378(طاهري لطفي 

به هنر و  درصد از عناوين 23/6عنوان يعني تنها  646 ،در اين پژوهش شده بررسيعنوان كتاب  10368

با عنوان  1380دكتري خود در سال  ةنام نپايادر  )1380( احمدي ).19( ورزش اختصاص داشت
                                                           

1. Anderson & Hamilton 
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ابتدايي در نظام آموزشي   دورةدرسي موجود  ةبرنامآن با  ةمقايسدرسي، تلفيق و  ةبرنامطراحي الگوي «

هاي مداوم  اي براي آموزش هپايهاي درسي ابتدايي كه  ي كتابابه اين نتيجه دست يافت كه محتو »ايران

را در چارچوب آموزش  هاي مداوم ند و قادر نيستند آموزشبنيان صحيحي ندار شوند، محسوب مي

عنوان  781به اين نتيجه رسيد كه از  پژوهشيزاده در  غيبي ).20( رسمي و غيررسمي ميسر سازند

عناوين مربوط به ورزش، بازي و سرگرمي بود كه  درصد 81/2 عنوان يعني 22تنها  شده چاپكتاب 

   .)21( بود 82بيشتر اين عناوين در سال 

هاي  كتاب ةكليبدني را در   ميزان توجه به ورزش و تربيت پژوهشيدر  )1374(رضوي و ياسمي 

 ةمقولدرسي مقطع ابتدايي بررسي كردند و كه از نتايج اين تحقيق عدم توجه مستمر و هدفمند به 

هاي  عدم پيوستگي پديده ةدهند نشانكه د شهاي درسي استنتاج  ورزش و تحرك بدني در كتاب

به اين نتيجه رسيدند كه در هر  پژوهشيدر  )1386(و همكاران  رضوي). 17( ستها در كتاب موردنظر

 ،رود اول به سوم پيش مي پايةهاي بدني بيشتر داراي نگرش مثبت بوده كه هرچه از  فعاليت هپايسه 

بدني در رزش و تربيت ر توجه به متغيرهاي تحقيق شامل واستمرار د .يابد نگرش مثبت افزايش مي

ن بر امحقق پژوهشدر اين  ).22( ولي پيوستگي و فزايندگي نداشتند ،ها مشاهده شد ي كتابامحتو

ابتدايي  دورة هاي كتابآن در زندگي را در  كارگيري بهالمپيك و  ةفلسفكه ميزان توجه به آموزش  اند آن

  .داردكوتاه را در اين زمينه بر هرچندد تا گامي نمدارس بررسي كن
 

  تحقيقناسي ش روش
در تمام  كتاب 36آماري  ةجامع .ستاهاي توصيفي و روش آن تحليل محتو اين تحقيق از نوع پژوهش

ورزش، تصاوير  متغيرهاي تحقيق نيز .ابتدايي است دورة پاية 5صفحه در  4328شامل  هاي دبستان هپاي

ليست  گيري شامل چك ازهندابزار ا .تصاوير المپيك و نمادهاي المپيك است المپيك و اصول آن، ورزشي،

به خط و واژه به واژه  ها صفحه به صفحه، خط ، تمامي كتابتاداناساز تأييد  پساست كه  ساخته محقق

 شدندها بررسي  ليست چكدر پايان  .يادداشت شد ليست چكو موارد مربوط به متغيرها در  بررسي شد

از در اين تحقيق . شد وتحليل تجزيهبت و يافته ث شمارش، موارد ليست چكاز شمارش هر گويه در  پسو 

  .براي رسم نمودارها استفاده شد excel افزار نرم
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  هاي تحقيق يافته
 .آمده است 1جدول  در ،صفحه بود 4328كتاب با مجموع  36ها كه تعداد آنها  سي كل كتابربر نتايج

 21ه ورزش و تنها مورد ب 280ابتدايي  دورة هاي كتابدر كل  ،كه در جدول مشخص استطور همان

 ةها، كلم ورزش، اسامي رشته ةكلمتعداد اشارات به ورزش شامل . است شده اشارهمورد به المپيك 

  .است ،كند المپيك، تصاوير ورزشي و هر كلمه يا تصويري كه ورزش را تداعي مي
 

  ابتدايي دورة هاي كتابآمار كلي از . 1جدول 
  بكتا 36  ابتدايي دورةهاي  تعداد كل كتاب  1

  صفحه 4328  ابتدايي دورةهاي  تعداد كل صفحات كتاب  2

  مورد 280  تعداد كل اشارات به ورزش  3

  تصوير 84  تعداد كل تصاوير ورزشي  4

  مورد 21  تعداد كل اشارات به المپيك  5

  
در  ...، تصاوير ورزشي و اشاره به ورزش، اشاره به المپيك موارد مانند ةكليشامل بررسي  2جدول 

  .همراه درصد آنها ذكر شده است بهزير مواردي  آنها با هم است كه در ةمقايسها و  هايپتمام 
  

  ها و درصد مربوط به آنها هپايتمام  ةمقايس .2جدول 
  اول دوم سوم چهارم پنجم  كل

 تعداد كل صفحات 593 765 1006 1001 963  4328

 تعداد اشارات به ورزش 68 35 65 79 33 280

 درصد اشارات به كل صفحات 46/11 57/4 46/6 89/7 42/3 46/6

 تعداد تصاوير ورزشي 30 6 15 19 14 84

 درصد تصاوير به كل اشارات 11/44 14/17 07/23 05/24 42/42 00/30

 صفحات درصد تصاوير به 05/5 78/0 49/1 89/1 45/1 94/1

 تعداد اشارات به المپيك 0 0 1 20 0 21

5/7 0 31/25 53/1 0 0 
اشاره المپيك به اشارات  درصد

  ورزشي
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ورزش نسبت به  تعداد اشارات به همچنين. است) مورد 2(و كمترين نيز مربوط به كتاب قرآن ) مورد

 رياضي هاي كتاب ترتيب بهو ) درصد12/10( تعداد صفحات بيشترين توجه به ورزش باز در فارسي

و ) درصد 62/1( ، تعليمات اجتماعي)درصد 28/5( علوم ،)درصد64/5( آسماني هاي هديه، )درصد 42/6(

) تصوير 37( فارسي يها كتاب دربيشترين تصاوير ورزشي  .است )درصد 34/0( كمترين مربوط به قرآن

و ) تصوير 10(، رياضي )تصوير 12(، علوم )تصوير 21( آسماني هاي هديه هاي كتابدر  ترتيب بهو 

ها را  هاي كتابتصوير كمترين تعداد تصاوير ورزشي در بين  2تعليمات اجتماعي و قرآن هر كدام با 

 ترتيب بهو  )درصد100(وط به قرآن اما بيشترين درصد تصاوير نسبت به كل اشارات به ورزش مرب .دارند

، )درصد 33/33( تعليمات اجتماعي ،)درصد 54/54(، علوم )درصد 70(هاي آسماني  هديه هاي كتابدر 

بيشترين درصد تصاوير ورزشي  .است) درصد 18/18(و كمترين مربوط به رياضي ) درصد83/24(فارسي 

فارسي  هاي كتابدر  ترتيب بهو ) درصد 95/3( هاي آسماني نسبت به كل صفحات كتاب مربوط به هديه

و كمترين ) درصد 54/0( تعليمات اجتماعي ،)درصد 16/1(، رياضي)درصد 33/2( ، علوم)درصد 51/2(

و اما پرداختن به المپيك تنها در كتاب فارسي بود كه آن هم در  .است) درصد 34/0(مربوط به قرآن 

 ه المپيك نسبت به اشاره به ورزش در همين كتابو در صد اشاره ب) مورد 20( كتاب فارسي چهارم

اي به اصول  بود و يك مورد هم بدون ذكر نام المپيك در كتاب تعليمات اجتماعي اشاره) درصد 42/13(

                                    .المپيك شده بود

 5اول شامل  هاي كالس كتاب ةكليدر  .اول است پايةهاي  شامل بررسي موضوع در كتاب 4جدول 

صفحه، در  593رياضي، علوم و قرآن با مجموع  ،)بخوانيم و بنويسيم( كتاب 2هاي فارسي  كتاب با نام

زير  صورت بهشده  اي به المپيك نشده بود كه جدول فراواني بررسي مورد اشاره به ورزش هيچ اشاره 68

 :است

مورد به ورزش در قالب كلمات و  68اول  پايةهاي  كه در جدول مشخص است در كتابطور همان

در جدول مشاهده . اي به المپيك صورت نگرفته است تصاوير اشاره شده است كه در اين بين هيچ اشاره

مورد در  58مورد  68ن مورد تصوير ورزشي است كه از اي 30مورد اشاره به ورزش،  68شود كه در  مي

مورد در  25مورد تصاوير ورزشي  30مورد در رياضي بوده است و از  2مورد در علوم و  8كتاب فارسي و 

درس به ورزش اختصاص  1 پايةدر كتاب فارسي اين . مورد در علوم بود 3مورد در رياضي و  2فارسي و 

  .داده شده بود
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اول پاية هاي تابكفراواني مربوط به . 4جدول   

 

هاي فارسي دو كتاب، رياضي،  كتاب با نام 7شامل دوم  پاية هاي كتابدر شامل بررسي  5جدول 

مورد اشاره به  35 پايةبود كه در اين  صفحه 765هاي آسماني دو كتاب و قرآن و در مجموع  هديه ،علوم

 .اي به المپيك نشده بود اول هيچ اشاره هاي كتابورزش شده بود كه مانند 

از  .مورد تصوير ورزشي بود 6مورد اشاره به ورزش شده كه از اين تعداد  35دوم  پاية هاي كتابدر 

مورد در علوم بود و در دو كتاب  9ي، مورد در رياض 6مورد در فارسي و  20مورد اشاره به ورزش  35

مورد  1تصوير  6اي به ورزش نشده است و در مورد تصاوير نيز از  هاي آسماني و قرآن هيچ اشاره هديه

  .اي به المپيك نشده بود دوم هيچ اشاره پاية هاي كتابدر . مورد در علوم بود 5در رياضي و 
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  2  -   -   -   1  1  به ورزش شده دادهدرس اختصاص 

  11  -   -   7  4  ورزش ةتعداد ذكر كلم

  5  -   -   -   2  3  ورزشي هاي رشتهتعداد ذكر اسامي 

 22  -   5  -   9  8  كنند كلماتي كه ورزش را تداعي مي

  -   -   -   -   -   -   المپيك ةتعداد ذكر كلم

جمالتي كه اصول المپيك را بيان 

  كنند مي

 -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   تعداد ذكر نام نمادهاي المپيك

  30  -   3  2  5  20  تعداد تصاوير ورزشي

  -   -   -   -   -   -   تعداد تصاوير المپيك

  -   -   -   -   -   -   تعداد تصاوير نمادهاي المپيك

  68  0  8  2  23  35  مجموع اشارات به ورزش 

  593  72  96  164  136  125  تعداد صفحات



  75                           مدارس ابتدايي دورةدرسي  هاي كتابسي ميزان توجه به ورزش و آموزش المپيك در ربر 

 

  دوم پاية هاي كتابها در  فراواني .5جدول 
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شده به  دادهدرس اختصاص 

  ورزش
 -   -   -   -   -   -   -   -  

  7  -   -   -   2  1  4  -   ورزش ةتعداد ذكر كلم

هاي  تعداد ذكر اسامي رشته

  ورزشي
1  12  1  1   -   -   -  15  

ي كلماتي كه ورزش را تداع

  كنند مي
3   -  3  1   -   -  7  

  -   -   -   -   -   -   -   -   المپيك ةتعداد ذكر كلم

جمالتي كه اصول المپيك را بيان 

  كنند مي
 -   -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   تعداد ذكر نام نمادهاي المپيك

  6  -   -   -   5  1  -   -   تعداد تصاوير ورزشي

  -   -   -   -   -   -   -   -   تعداد تصاوير المپيك

  -   -   -   -   -   -   -   -   دهاي المپيكتعداد تصاوير نما

  35  0  0  0  9  6  16  4  مجموع اشارات به ورزش

  765  91  45  62  85  154  156  172  تعداد صفحات

  
تعليمات  علوم، كتاب، رياضي، 2فارسي (ب كتا 8 سوم شامل پاية هاي كتاب مربوط به 6جدول 

 كه مشخص استطور هماناست، صفحه  1006در مجموع ) كتاب و قرآن 2هاي آسماني  اجتماعي، هديه

هاي اخالقي را  گيدون نام بردن از المپيك، ويژمورد به ورزش اشاره شده بود كه در يك مورد ب 65در 

  .ي بيان كرده بوديكي از اصول المپيك در كتاب اجتماع عنوان به
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  سوم پاية هاي كتابها در  فراواني .6جدول 
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شده  داده اختصاصدرس 

  به ورزش

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  4  -   -   -   1  2  1  -   -   ورزش ةتعداد ذكر كلم

اسامي  ذكر تعداد

  هاي ورزشي رشته

 -   -  14   -  1   -   -   -  15  

كلماتي كه ورزش را 

  كنند تداعي مي

2   -  14  2  1   -   -   -  19  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   المپيك ةتعداد ذكر كلم

جمالتي كه اصول المپيك 

  كنند را بيان مي

 -   -   -   -  1   -   -   -  1  

تعداد ذكر نام نمادهاي 

  المپيك

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  15  -   7  -   -   3  4  1  -   تعداد تصاوير ورزشي

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   تعداد تصاوير المپيك

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   تعداد تصاوير نمادهاي المپيك

  54  -   7  0  4  7  33  1  2  مجموع اشارات به ورزش

  1006  149  58  80  73  117  192  154  183  تعداد صفحات

  
مورد تصوير ورزشي  15ورد به ورزش اشاره شده كه از اين تعداد م 54سوم  پاية هاي كتابدر  

اجتماعي  مورد تعليمات 4هاي آسماني،  مورد هديه 7مورد علوم، 7مورد در رياضي، 33 پايةدر اين  .است

 3،تصوير در رياضي 4هاي آسماني،  تصوير در هديه 7تصوير موجود  15از  مورد فارسي است و 3و 

در مورد المپيك تنها در يك مورد در تعليمات  پايةدر اين  .تصوير در فارسي استتصوير در علوم و يك 

  .هاي اخالقي ورزش اشاره شده است اجتماعي به ويژگي
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 علوم، كتاب، رياضي، 2 فارسي( چهارم با هشت كتاب  پاية هاي كتاببررسي در  شامل 7جدول 

مورد به  77صفحه بود كه در  1001جموع در م )كتاب و قرآن 2هاي آسماني  تعليمات اجتماعي، هديه

 هاي كتابتختي در  پهلوان جهانورزش اشاره شده بود كه در تنها درس موجود در مورد ورزش با عنوان 

 .در مورد المپيك گفته شده است پايةاين 

 

  چهارم پاية هاي كتابدر  ها فراواني. 7جدول 

 

مورد تصوير  19ش شده است كه از اين تعداد زمورد اشاره به ور 79چهارم  پاية هاي كتابدر 

مورد در  6هاي آسماني،  مورد در هديه 7 ي،مورد در فارس 62از كل اشارات به ورزش  .ورزشي بوده است

مورد  11و از تعداد تصاوير. قرآن بود مورد در 1مورد در علوم و  1 مورد در تعليمات اجتماعي، 2رياضي، 

مورد در قرآن  1مورد در علوم و  1مورد تعليمات اجتماعي،  2هاي آسماني،  مورد در هديه 6 در فارسي،

  موارد مورد بررسي
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درس اختصاص داده شده به 
  ورزش

1  1   -   -   -   -   -   -  2  

  11  -   -   -   -   -   -   6  5  ورزش ةكلمتعداد ذكر 
هاي  تعداد ذكر اسامي رشته

  ورزشي
7   -  2   -   -   -   -   -  9  

كلماتي كه ورزش را تداعي 
  كنند مي

12  1  4   -   -  3   -  -20  

  6  -   -   -   -   -   -   1  5  المپيك ةكلمتعداد ذكر 
جمالتي كه اصول المپيك را 

  كنند بيان مي
7   -   -   -   -   -   -   -  7  

  2  -   -   -   -   -   -   -   2  تعداد ذكر نام نمادهاي المپيك
  19  1  2  2  2  1  -   1  10  تعداد تصاوير ورزشي
  2  -   -   -   -   -   -   -   2  تعداد تصاوير المپيك

  3  -   -   -   -   -   -   -   3  تعداد تصاوير نمادهاي المپيك
  79  1  2  5  2  1  6  9  53  به ورزش مجموع اشارات

  1001  142  40  79  133  104  186  128  189  تعداد صفحات
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مورد  7المپيك،  ةكلممورد ذكر  4رد به المپيك اشاره شده است كه مو 20 پايةدر اين  .بوده است

مورد  3مورد تصوير المپيك و  2مورد ذكر نام نمادهاي المپيك، 2جمالتي در مورد اصول المپيك، 

يك درس به ورزش  پايةدر كتاب فارسي اين  .تصوير نمادهاي المپيك نظير حلقه المپيك بوده است

  .بيشتر به المپيك پرداخته است اختصاص داده شده است كه

 علوم، كتاب، رياضي، 2فارسي (كتاب 8 باپنجم  پاية هاي كتابدر شامل بررسي  8جدول شماره 

مورد به  33صفحه بود كه در  963در مجموع ) كتاب و قرآن 2هاي آسماني  تعليمات اجتماعي، هديه

  .ورزش اشاره شده بود كه هيچ نامي از المپيك برده نشده بود
 

  پنجم پاية هاي كتابها در  فراواني. 8جدول 

  موارد مورد بررسي
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شده  داده درس اختصاص
  به ورزش

 -   -   -   -   -  1  1   -  2  

  3  -   -   -   -   1  -   -   2  ورزش ةتعداد ذكر كلم
عداد ذكر اسامي ت

  هاي ورزشي رشته
 -   -  1   -   -   -   -   -  1  

كلماتي كه ورزش را 
  كنند تداعي مي

4   -  4  1   -  6   -   - 15  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   المپيك ةتعداد ذكر كلم
جمالتي كه اصول 
  .كنند المپيك را بيان مي

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

تعداد ذكر نام نمادهاي 
  المپيك

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  14  1  8  2  -   -   3  -   -   اوير ورزشيتعداد تص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   تعداد تصاوير المپيك

تعداد تصاوير نمادهاي 
  المپيك

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  33  1  8  8  -   2  8  -   6  مجموع اشارات به ورزش 
  963  131  64  103  165  112  160  110  118  تعداد صفحات
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مورد تصوير  14رد بود كه از اين تعداد مو 33پنجم تعداد اشارات به ورزش  پاية هاي كتابدر  

مورد در  16مورد در علوم،  2مورد در رياضي،  8 مورد در فارسي، 6از كل اشارات به ورزش  .ورزشي بود

مورد در  10مورد در رياضي و  3مورد در قرآن بود و از تعداد كل تصاوير  1هاي آسماني و  هديه

درس به ورزش  1 پايةهاي آسماني اين  ر كتاب هديهد. مورد در قرآن بود 1هاي آسماني و  هديه

  .اي نشده بود و به المپيك هيچ اشاره. اختصاص داشت
 

  گيري بحث و نتيجه
اي براي تعيين اهداف آموزشي باشد كدام است؟ چرا  اصلي آموزش المپيك كه بتواند سرچشمه ةانگيز

شود؟ آيا  د آيا نياز خاصي احساس ميها ارائه شو سسهها و مؤ بايد آموزش المپيك در مدارس، باشگاه

درس  جاي بهرا  بدني  درسي ديگري مانند تربيت ةمادتوانيم  ي آموزشي نميابدون تغيير در محتو

  .رساند ما را به مقصد آموزش المپيك مي سؤاالتپاسخ به اين . آموزش المپيك ارائه دهيم

مرتبط بود و در چندين موارد غيراين تحقيق در  ةپيشينص در خصو گرفته انجام تمامي تحقيقات

توانيم به تحقيقات رضوي در  سي شده بود كه ميردرسي بر هاي كتابمورد نيز مفاهيم ورزش در 

نتايج تحقيقات رضوي در مورد ورزش  بانتايج اين تحقيق  .اشاره كرد 1387و  1386و  1374 هاي سال

در مورد تحقيقات خارجي نيز  .نداشتلمپيك هيچ تحقيق عيني وجود ا اما در مورد ،همخواني دارد

هاي آموزش المپيك  هدف از برنامه. محقق به تحقيقات عيني قابل قياس نبود نداشتن علت دسترسي به

هاي مختلف ورزش در زندگي روزمره، رهنمون ساختن جوانان براي يافتن روش  بر آموزش جنبه عالوه

يند تربيتي اها اغلب بايد شامل فر اين برنامه. ستعنوان شده ا هاي المپيك ها و ارزش زندگي با آرمان

ها نيز در قالب ورزش و پيوند  هاي مربوط به چاالكي ورزشي و اجتماعي و ارزش باشد كه جمع فعاليت

هاي بدني به رشد  هاي آموزش المپيك از طريق ورزش و فعاليت برنامه). 3( دشوبين حال و گذشته ارائه 

 تحمل و جوانمردي، صلح، تفاهم جمعي، ةتوسع .كند كمك ميها  سانهمبستگي و دوستي ان ةتوسعو 

 دست بهبرتري و تالش براي  حفظ محيط زيست، هاي ديگران، احترام به فرهنگ هاي انساني، ارزش

تداوم ميراث و تمدن بشري از المپيك  هاي بنيادي المپيك، آوردن ركوردهاي باال در كنار اعتقاد به ايده

با توجه به اهميت موضوع، تحقيقاتي  .)2( پيك استجديد از ديگر اهداف آموزش الم باستان به المپيك

بسيار مؤثر  ،گيرد در اين سطوح سني حساس كه ساختار اجتماعي و ذهني افراد شكل مي دستاز اين 

 . خواهد بود
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يق المللي به طر هاي ورزشي مدارس در سطح بين المللي مدارس با برگزاري رقابت فدراسيون بين

طور رسمي اعالم كرده كه رعايت اصول المپيك در تمام  بهسسه ؤماين  .دهد علمي المپيك را رواج مي

 ةهاي بياني آموزش ملي هم توجه شود كه رهنمون مسئوالنبه  بايدهمچنين . االجراست الزمها  رقابت

رزشي ملي و حتي هاي و بنايي المپيزم را در متن فعاليتيعني اصول زير ،كار گيرند هالمپيك را ب

بدني و ورزش مدارس و حتي   درسي تربيت ةهاي مرتبط ديگر اجرا كنند و المپيزم را در برنام فعاليت

  . هاي دانشگاهي رواج دهند نهاد

 ةمعلومات عمومي دربار ةمسابقها براي كودكان دبستاني اردوهاي تابستاني المپيك و  مجارستاني

را  »دست در دست«ويي با عنوان ئمپيك فنالند هم يك فيلم ويدملي ال ةكميت .المپيك برگزار كردند

امل اطالعات كرده است و اتوبوسي ح تأسيسد آكادمي المپيك سيار هلن .براي مدارس تهيه كرده است

هاي متنوع ديداري و شنيداري كودكان  رود و در قالب انتفاعي ميالمپيك به مدارس ابتدايي غير ةاردرب

همزمان با  »به المپياد مدارس بپيونديد« با عنوان يهاي در آلمان پروژه. آورد يبه شوق م دبستاني را

هاي المپيك به  اعطاي بازي دليل بهاستراليا در  .درآمداجرا  به) 1988(هاي المپيك سئول  برگزاري بازي

از اين طريق . آغاز شد 1990از سال  »مدارس المپيك« ةژاجراي پرو 1996ملبورن در سال 

ورزش دوستي يا المپيكي رواج  ةو بين آنها روحيمدارس با جنبش المپيك آشنا شدند موزان آ دانش

هاي ابتدايي و سطح  هدورسطح مقدماتي براي  .كيفيت گرافيكي منابع آموزشي بسيار عالي بود. يافت

عناوين هاي المپيك بعد نيز با  در بازي هاين پروژ .هاي راهنمايي تحصيلي تهيه شد هدورتكميلي براي 

در  1994هاي المپيك زمستاني نروژ  هاي آموزشي المپيك مرتبط با بازي برنامه. درآمداجرا  بهمتفاوت 

اين پروژه . درآمداجرا  بهدر سطح ملي  اي چندرسانه ةليل هامر از مدارس محلي آغاز شد و يك برنام

نهم مدارس ليل هامر  آموزان كالس مخصوص مدارس شهر ميزبان طراحي شده بود و با همكاري دانش

در ايران نيز طرح آموزش المپيك توسط سيد امير حسيني نوشته شد و در سال  .)23( اجرا شد

رد ديگر مهرزاد در مو. )24( درآمداجرا  بهموز آ دانش 6000با پوشش قرار دادن  1381_82تحصيلي 

نيز  1387 در سال ).12( حميدي الگوي اجرايي آموزش المپيك در مدارس را طراحي و اجرايي كرد

هاي  كتاب هاي المپيك در تدوين آرمان ندگفت در نشستي رئيس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك

به نظر  .مدارس است درسي مدارس از جمله راهكارهاي اين كميته براي اجراي طرح آموزش المپيك در

راستاي اين حركت  د و آنها را درتوان عقايد المپيك را به نسل جوان منتقل كر كتاب مي ةمطالعهائي با 

  ).17( عظيم آموزش داد
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روزانه بيش از سه ميليون سيصدوپنجاه  1384- 85آمار رسمي آموزش و پرورش در سال  براساس

حال آيا در ادراكات آنها به ورزش و ). 22( اند و آنها را ورق زده  گشودههاي خود را  آموز كتاب هزار دانش

آموزش باشد كه با  برايتواند آمار خوبي  اين تعداد در يك سال مي مده است؟آ وجود بهالمپيك تغييري 

تواند اجرا شود و مفاهيم ورزش اخالقي، آموزشي، پرورشي و اجتماعي را در  اضافي مي ةهزينكمترين 

ها و نيز آمادگي اين گروه به اين مهم  گيري از اين فرصت اين سنين حساس آموزش دهد كه بايد با بهره

طور نامنظم به  ابتدايي در ايران به دورةهاي درسي  ي كتابانتايج اين پژوهش محتوبراساس . يافت دست

ورزش پرداخته است و هيچ پيوستگي خاصي ندارد، و در مورد مفاهيم المپيك، با هدف پرداختن به 

سوم و  ،مدو ،اول هاي هپايدر  ،كه نشان داده شدطور همان. آموزش مفاهيم المپيك نظم خاصي ندارد

با عنوان  32 ةصفحدرس پنجم در  چهارم، پايةو در  شدهناي به المپيك  هيچ عنوان حتي اشاره پنجم به

دارد و به اصول المپيك و نيز مراسم خاص اختصاص تختي آورده شده است كه به المپيك  پهلوان جهان

سي صورت گرفته است كه بيشترين اشاره به ورزش و المپيك در كتاب فار. ها اشاره شده است  بازي

تاب فارسي چهارم تنها اشارات به المپيك صورت گرفته كه اميد است با كدر  ،كه گفته شدطور همان

ها در بخش ورزش بيشتر به آموزش المپيك و مفاهيم اين جنبش عظيم توجه  ي كتابابازنگري محتو

  .شود

درسي و اصول بررسي و هاي مطلوب كتاب  ويژگي«عنوان  با پژوهشي، در )1359(خلخالي  

كه يكي از آنها توالي مطالب در خط ) 25( دكري كتاب مطلوب معرفي بيست معيار برا »ارزشيابي آن

يكي ديگر از موارد . سير مشخص و منطقي است كه اين توالي در مورد ورزش و المپيك وجود ندارد

 و برداري به كوهنوردي، وزنهآموزان است كه توجه بيش از حد  عاليق دانش همخواني مطالب با سن و

ي اناهمخواني محتو 115و  114سال در كتاب فارسي سوم در صفحات  7- 9واليبال براي كودكان 

مدارس  موضوعات مختلف  هاي كتابدر . كنيم را با معيار ذكرشده مشاهده مي ها كتابورزشي اين 

 ،بيشتر به المپيك پرداخت اما هيچ فصلي با موضوع ورزش كه بتوان در اين فصل ،آورده شده است

موضوعات  ترين مهمتوان در فصل مربوط به بهداشت كه ورزش يكي از  اين موضوع را مي. وجود ندارد

  .بيان كرد ،بهداشت است

خورد و  ورزش به چشم مي هاي كتابالمپيك در  ةمقولطور كلي عدم انسجام در توجه به ورزش و  به

 هاي كتاببازنگري در اين موضوع مهم در  زمينهكه بايد در اين نگري در اين حيطه وجود ندارد  آينده

ترين كلمه  اصلي عنوان بهابتدايي شاهد ذكر نام المپيك  دورةدر  هپايتنها در يك  .مدارس صورت پذيرد
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ها بايد با نظم خاص و با هدف معين و پيوستگي مشخص  هاي فلسفه هستيم كه اين آموزش در آموزش

  .ان شودها بي هپايدر تمام 

كنندگان  شود كه تدوين مدارس پيشنهاد مي هاي كتابدر خصوص تدوين مفاهيم ورزش در 

با برقراري  و مدارس ارتباط تنگاتنگي با كارشناسان ورزش و حتي المپيك داشته باشند هاي كتاب

وران د ترين مهم عنوان بهجلساتي با اين كارشناسان براي دستيابي به اهداف ورزش در دوران كودكي 

  .تالش كنند يادگيري و رشد بدني و اجتماعي،
 

  تقدير و تشكر

و جناب آقاي عباس زهره  يلي،سركار خانم ربابه ناصري و جناب آقاي خليل سه زحمات در پايان از 

كمال تشكر و  ،را در اين تحقيق ياري رساندند ماآموزش و پرورش كه  ةن باسابقاتن از معلم سه ،ونديان

  .مداريقدرداني را 
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Abstract  
This study aimed at having a content analysis of textbooks in primary 
schools in order to assess attention to sport and Olympic education in these 
books. The statistical population included all textbooks of primary schools 
(N=36) in 5 grades and 4328 pages. This study was descriptive that used 
content analysis method. These books were analyzed page by page and word 
by word and determined variables were recorded in a researcher-prepared 
checklist. Excel software was used for charting. After data analysis, the 
results showed that sport was observed in all grades but not in a continuous 
and targeted way. In the fourth grade, sport received the most attention. But 
for Olympic education, no attention had been paid to the Olympics and its 
philosophy in first, second, third and fifth grades. Olympics and its 
principles were referred to in a pictorial or written form only in the fourth 
grade. Among all the books, Farsi book had the most references to sport and 
the Olympics. 
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