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 چکیده

کتاب های درسی مقطع ،ام گرفت که جامعه تحقیقمقاله پیش رو با هدف تعریف و تحلیل بخش محتوایی دروس انج

عنوان کتاب آمادگی جسمانی، شنا، ژیمناستیک، فوتبال، والیبال و آناتومی بود که با توجه  6دوم هنرستان که شامل 

آماری انتخاب شدند. در بخش  به معدود بودن جامعه آماری، تمام این کتاب ها به صورت تمام شمار به عنوان نمونه

آوری اطالعات را مورد نظر را داشتند انتخاب شدند.ابزار جمع یمعلم که سابقه تدریس کتاب ها 02ن تعداد معلما

ها یا واحدهای تحلیل و برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله

نفر از اساتید و  10وسط پرسشنامه تحلیل وضعیت کتب درسی تشکیل می داد که پس از تأیید روایی صوری ت

کارشناسان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش مدیریت ورزشی و تائید پایایی با تعیین ضریب توافق سه نفر 

برای پرسشنامه، مورد استفاده قرار  0برای برگه کد گذاری و آلفای کرونباخ 1کدگذار با استفاده از آزمون اسکات  

ها، تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، پس از جمع آوری داده . گرفت

انجام  02نسخه  SPSSجداول فراوانی مطلق ونسبی و در آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای بوسیله نرم افزار 

یدگاه معلمان از بعد گرفت نتایج پژوهش نشان داد که کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی از د

 (.P<20/2( که به طور معنی داری در وضعیت مناسبی قرار دارند)t=11/11محتوایی)

 

 هنرستان تربیت بدنیمحتوایی، تحلیل های کلیدی: واژه

                                                           
1. scott's test 

kronbakh's Alpha.2  
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 مقدمه

-مهم زاترین وسیله ارتباطی و مظهر اندیشه و خردورزی آدمی وترین و در عین حال ماندنیترین، دوست داشتنیکتاب، قدیمی

کتاب محصولی فرهنگی، علمی، اجتماعی، صنعتی و حاصل  (1230،1)میروکیلی،  رود.رسانی به شمار میترین ابزارهای اطالع

کننده است که در نهایت با هدف اعتالی علمی، اطالعاتی و افزایش آگاهی در اختیار خواننده دست رنج نویسنده، ناشر و توزیع

-ی معنوی از دستاورد اندیشۀ فردی یا گروهی است. به عبارت دیگر، کتاب ارتباط تنگاتنگ اندیشهاگیرد. کتاب سرمایهقرار می

های بشر (. نقش کتاب در گسترش تمدن بشری بر هیچ کس پوشیده نیست. نوشته1231،22هاست )قاسمی، کشکر و موسوی، 

آور دانش و بینش برای الواح الکترونیک و غیره( پیامها، الواح فلزی، پاپیروس، کاغذ، در طول هزاران سال )اعم از سنگ نوشته

های مهم انتقال علم و دانش بین (. از اعصار گذشته تاکنون، کتاب به عنوان یکی از رسانه1231،2آدمیان بوده و هست )آذرنگ، 

گستره دانش و معرفت  ای به سوی(. این رسانه دروازه22، 1231های مختلف بوده است )قاسمی، کشکر و موسوی، افراد و تمدن

باشد و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشر و گوهری برای آگاهی و هدایت مردم در جهت تحوالت بزرگ می

( چگونگی تنظیم محتوای کتاب عامل مهمی در تعیین چگونگی یادگیری است. 1232،11،یفیروزآباد،اجتماعی است )روستایی

آورد. در واقع، در ای کمتر از انتظار به بار میکند یا نتیجهودن محتوای آن یادگیری را مشکل میگاهی عدم کارایی و نامناسب ب

-تواند تحوالت مثبتی را در شیوه تدوین و طراحی کتاب به وجود آورد و راهتهیه کتاب مؤثر و اثربخش، تحلیل محتوای آن می

شناخت بیشتر آن را فراهم  تواند زمینهتحلیل محتوای کتب میگشای حل بسیاری از مشکالت جاری آموزش باشد. در حقیقت، 

ها را برای اصالح و تغییر احتمالی، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در آورد و نقاط قوت و ضعف احتمالی آنمی

ی از اساسی ترین وبرجسته ریزان و مؤلفان قرار دهد.بدون شک نظام آموزش و پرورش در هر کشوری یکاختیار مدیران و برنامه

ترین نهادهای جامعه در جهت رشد و توسعه است. مهم ترین رسالت این نهاد تربیت متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج وابقای 

دانش ، گسترش تحقیق و فراهم ساختن زمینه ی مساعد برای توسعه است. تحقق این امر بدون  توجه به محتوای کتب و 

نسبت به رشد وباال بردن توانایی های دانش آموزان و کشف استعدادهای نهفته درون این قشر جوان امکان  هاارتباط تنگاتنگ آن

پذیر نخواهد بود از این رو باید نوسیندگان ونقادان وکارشناسان تربیت بدنی همگام با تحوالت وتغییرات چشم گیری که در ابعاد 

تقویت محتوای کتب درسی به جامعه ارائه دهند.بررسی و تحلیل محتوای مختلف جامعه ایجاد میشوددیدگاههای موثری برای 

-ریزان و دستهای الزم را برای برنامهکتب تربیت بدنی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی از این  جهت مهم است که بینش

های درسی مغفول فراهم هها و برنامهای درسی و پوشش دادن حیطههای درسی جهت تدوین برنامهاندرکاران  طراحی برنامه

تواند ناشران و مولفان را در شناخت وضعیت بهتر محتوای کتب تربیت بدنی مقطع دوم هنرستان  آورد. نتایج این تحقیق میمی

تربیت بدنی کمک نماید و مدیران و دست اندرکاران تربیت بدنی هنرستان ها، هنرآموزان و هنرجویان را در شناخت بهتر و 

-اط قوت و ضعف ساختار و محتوای کمی و کیفی کتب انتشار یافته ورزشی یاری رساند و نقطه آغازی برای پژوهشتر نقمناسب

.در تحقیقی که با عنوان نقدی برکتاب  تربیت بدنی در مدارس از منظر محتوایی انجام شد یافته های آتی در این زمینه باشد

خش ها و فصول برای ایجاد نظم منطقی،انسجام درونی مطالب در درون های امتیازات محتوایی شامل چینش مطالب در قالب ب

فصول،درجه منابع در انتهای بخش،تطابق محتوای فصل هل با سرفصل های برخی از دروس دانشگاهی 

 (1236،11است.)حالجی،

ها ه اغلب کتابهای روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی به این نتیجه دست یافت کدر تحلیل محتوای کتاب

کتاب  11کتاب از  2های این حوزه ترجمه بوده و تنها بار ترجمه شده بود. اغلب کتاب 2مطابق سرفصل ها نبوده و یک کتاب 

در  یورزش یهاسازمان تیریکتب مربوط به درس مد تیوضع لیتحل" عنوان . در تحقیقی با(1232،1،ایزدپرست  .)تألیف بودند

 قهیها و سلدگاهیبراساس د ،یدرس یهاکتاب نیتدو یارهایمولفان با مع ییناآشنا لیکه به دل ن دادندنشا"رانیا یهادانشگاه

لزوم  ن،یدارد. بنابرا یادیمطلوب، فاصله ز یارهایشده و با مع هیکتاب ته نیتدو یارهایو بدون توجه به مع مولفان،و  سندگانینو

تحلیل ( در تحقیقی با عنوان 1233،11،نوربخش، یقاسم)شود. یآشکار م شیاز پ شیاستاندار، پ یکتاب درس یارهایمع نییتع

در مقایسه ( درصد 1/16) روش تحقیق پیمایشینشان دادند که  محتوای مقاالت مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی
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درصد از آن  1/23 دارند که (دهبیش از یک نویسن)درصد از مقاالت چندنویسنده  3/30 ها بیشتر استفاده شده است.با سایر روش

 درصد از مقاالت مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیالت 1/61 اند.همچنین،ها با سه نویسنده ارائه شده

غیرتربیت بدنی نگاشته شده اند. های ۀ آن ها توسط پژوهشگران سایر گرایش های تربیت بدنی و رشتهمدیریت ورزشی و بقی

درصد مقاالت مربوط  1/23 درجۀ علمی استادیار دارند ودرصد(  16) یافته ها نشان میدهد بیشتر نویسندگان مقاالتهمچنین، 

ۀ آماری دانشجویان انجام و روانشناسی مدیریت است. عالوه بر این، تعداد مقاالتی که روی جامع به حوزۀ مطالعاتی رفتار سازمانی

آموزش و پرورش و دانشگاه ها ۀ آموزشی که دو بخش ر انجام شدهاند، بیشتر است و حوزشدهاند، از مقاالتی که روی جوامع دیگ

است. نتایج این تحلیل محتوا می تواند راهنمای مناسبی برای  را در بر می گیرد، بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده

و  یاله ،یعسگر)پژوهشی باشد.  -یر نهادهای علمی ۀ تربیت بدنی و ساتخصصی پژوهشکدۀ نشریات علمی ریزی در حوزبرنامه

نشان دادند که  "تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب های درسی دوره ابتدایی"در تحقیقی با عنوان .(1231،0ی ،پورسلطان

 هاهها بیش ازسایرمؤلفهای بدنی درسالمت و پیشگیری ازبیماریفعالیت ازاهمیت آگاهی یاهمیت مؤلفه وضریب فراوانی

تغذیه مناسب پس  ی عدم تحرك بدنی،آگاه ساختن درزمینه آگاهی ازمضرات هایبه مؤلفه توجه نیز مربوط وکمترین میزان

-برخی از فعالیت باشد.با توجه به عدم توجه الزم کُتب درسی بههای بومی ومحلی میوتوجه به ورزش های بدنیفعالیت ازانجام

های بدنی وتربیت بدنی و نقش آن بر سالمتی، تأکید فعالیت انجام های الزم جهتبرآموزشهای بدنی، باید در کُتب مذکور، 

 یمحتوا برا لیتحل"با عنوان  ( در تحقیقی0211،11) 1وون و سون م،یک ن،یم .(011232،و منصوری ، نمایند.) ایزدی، عابدینی

اند. موفق بوده کایدر آمر یکیالکترون یهاکه خوانندگان کتاب رسدند جهینت نیبه ا "در بازار کره یکیبهبود خواننده کتاب الکترون

به  ازین کایآمر یکیالکترونی هااند. خوانندگان کتابشده یاندازاهدر بازار کره ر کایآمر یکیالکترون یهاوجود، کتاب نیبا ا

 تحلیل محتوای" عنوان با ر تحقیقیکره دارند. د یهاتیمربوط به الو یکیالکترون یهاخوانندگان کتاب یهایژگیو ییشناسا

 اند ورشتهدرصد تیترهای اول و دوم به فوتبال مربوط بوده 33نشان داد که حدود  "36 روزنامه های ورزشی سه ماهه اول سال

 درصد حجم مطالب به ورزش بانوان 1 ورزش آقایان بوده و تنها درصد مطالب مربوط به 33. اندکشتی در رده بعدی قرار گرفته

 نههای منتشرشده درزمیاصول کتاب یمحتوا لیتحل"با عنوان  ( در تحقیقی0212،2) 0و کازر کیار .اختصاص یافته است

و  یتخصص یهانهیدر زم شتریب یخارج یهاکه تمرکز کتاب دندیرس جهینت نیبه ا "و جهان هیدر ترک یابیو ارزشی ریگاندازه

 در کتاب گنجانده شود. دیبا زین نی،دانش تمریاشد. در کنار دانش نظربیکتاب م عنوانتر در محتوا و یمباحث تخصص

های تربیتی بر اساس حیطه "1213( اول دبستان آموزش و پرورش 1تحلیل محتوای کتاب تربیت بدنی )"در تحقیقی با عنوان 

های حرکتی )جابه جایی، ه حیطههای تربیتی علوم مورد توجه قرار نگرفته و بعلوم و بعد زیبایی شناسی نشان دادند که حیطه

تعادل و چرخش( و همچنین به بعد زیبایی شناختی کودکانه به طور ویژه پرداخته نشده است ولی به تصاویر پسران بیش از 

ای به تحلیل در مطالعه.(1236،10های سنتی به هیچ وجه مد نظر قرار نگرفته است.) رضوی و نظرعلی ،اندازه توجه شده و بازی

 مقالۀ بررسی شده، 210 پرداختند. از مجموع 22 ازشماره یک تا نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمیی مقاالت محتوا

-پژوهی محققان نشان میمقاله به شکل بازنگری بوده است. همچنین هم 22به شکل ترجمه و  مقاله 02 مقاله پژوهشی، 002

صورت پنج و  چهار نفری و بقیه به درصد 06درصد سه نفری،  61و نفری، درصد د 62صورت یک نفری،  درصد مقاالت به 1دهد

با این حال مطالعه در زمینه تحلیل محتوای کتب دانشگاهی تربیت بدنی و علوم (1230،1.) ضیائی ،اندشش نفری ارائه شده

تربیت بدنی تا به حال ورزشی کمتر صورت گرفته است. بخصوص این که در زمینه تحلیل محتوای کتب درسی هنرستان های 

ای صورت نگرفته است. لذا، مطالعات دیگری الزم و ضروری است که در زمینه تحلیل کتب هنرستان های تربیت بدنی مطالعه

های صورت گیرد. بررسی و تحلیل محتوای کتب تربیت بدنی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی از این جهت مهم است که بینش

ها و های درسی و پوشش دادن حیطههای درسی جهت تدوین برنامهاندرکاران  طراحی برنامهیزان و دسترالزم را برای برنامه

آورد. این مطالعه به دلیل فراهم نمودن زمینه بررسی و آشکارسازی مشکالت کتب تربیت های درسی مغفول فراهم میبرنامه

                                                           
1. Min, H.S., Kim, H.Y., Know, Y.J., Sohn, S.Y. (2011). n 
2 . Arik, S., Kezer, F. (2010). 
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موزان و هنرجویان به عنوان افرادی که صالحیت قضاوت در مورد بدنی مقطع دوم هنرستان ها و نیز توجه به نظر مولفان، هنرآ

ای برخوردار است.تحلیل محتوا: تحلیل محتوا روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر محتوای کتاب را دارند، از اهمیت ویژه

یت بدنی: در مطالعه حاضر و قابل تکرار از داده های استخراج شده از متن.تحلیل محتوا کتب مقطع دوم هنرستان های ترب

های استخراج شده منظور از تحلیل محتوا کتب مقطع دوم هنرستان های تربیت بدنی ، گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از  داده

از متن کتب مقطع دوم هنرستان های تربیت بدنی است.تحلیل محتوا روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار 

پیام ها را به طور نظام یافته و  هر فنی است که به کمک آن، ویژگی های خاص»های استخراج شده از متن. تحلیل محتوا از داده

ولیزر و وینر تحلیل محتوا را هر رویه نظام مندی که به منظور بررسی محتوای اطالعات «.  عینی مورد شناسایی قرار می دهند

ف آن را به عنوان یک فن پژوهشی برای ربط دادن داده ها به مضمون آن به گونه ای ضبط شده باشد تعریف می کند. کریپندور

معتبر و تکرار پذیر تعریف می کند. بنابراین، تحلیل محتوا عبارت است ازفنی که به وسیله آن مشخصات خاص پیام به طور 

است که تحلیل مبتنی بر قواعد  روشمند و دقیق جهت استنباط علمی شناسایی می شوند. دقت و عینیت امر متضمن آن

مشخصی باشد تا به دانش پژوهان امکان دهد از پژوهش های مختلف به نتایج یکسان مورد نظر دست یابند. کرلنگر بر این باور 

 :است که تحلیل محتوا دارای ویژگی های زیرمی باشد

مورد ارزیابی قرار گیرد، باید براساس قواعد روشن و الف( تحلیل محتوا روشی نظام مند است؛ به این معنا محتوایی که قرار است 

 .ثابتی برگزیده شود

 .ب( تحلیل محتوا روشی عینی است؛ بنابراین، ساخته های ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته باشد

 شد.ج( از آنجایی که تحلیل محتوا کمی است، هدف اصلی تحلیل محتوا بازنمایی دقیق مجموعه ای از پیام می با

گران محتوا نیز ها توصیف کرد. احتماال اکثر تحلیلطور شهودی روشی در کندوکاو معنای نمادین پیامتوان بهتحلیل محتوا را می

ها معنای واحدی ندارند که مستلزم کشف ( پیام1کننده عاری است: داللت گمراهچنین برداشتی دارند؛ چراکه دست کم از دو 

 های مختلفی نگریست.ها را خاصّه در جایی که ماهیّتاً نمادین هستند، از دیدگاهتوان دادهباشد. همواره می

العاده ساده تحلیل محتوا را فوقمعنا لزومًا برای همگان یکسان نیست و اجماع یا اشتراك ذهنی در مورد معنای پیام که ( 0

ترین وجه پیام یا برای معدودی از مردم، که از دیدگاه فرهنگی و سیاسی اجتماعی یکسانی سازد، فقط در مورد واضحمی

آید. قطعا ارتباطات جمعی، حوزه سنّتی تحلیل محتوااست. محققان، عمدتا در پی خصوصیات ارتباط برخوردارند پیش می

ها، تمایزات فرهنگی، داوریها، پیشسیاسی، فرایندهای روابطارزش-خاطبان، توجه عمومی، فضای اجتماعیگیرنده، اثر م

 هم هستند. های نهادی و امثالمحدودیت

 شناسی روش

روش تحقیق حاضر از لحاظ استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا از دو روش تحلیل محتواوپرسشنامه استفاده شده است. 

ظر هدف کاربردی در نظر گرفته شد، چون محقق ابتدا به ساخت ابزار و سپس جمع آوری داده پرداخت. از نظر شیوه تحقیق از ن

جمع آوری داده ها، اسنادی و از نظر نوع داده ها از داده های کمی و از نظر زمانی حال نگر و مقطعی می باشد.برای تحلیل 

 عنوان کتاب به شرح زیر شناسایی شد. 6دنی، تعداد محتوای کتاب های سال دوم هنرستان های تربیت ب

 آناتومی-6والیبال -0فوتبال -1ژیمناستیک -2شنا -0آمادگی جسمانی-1

 متغیرهای محتوایی:

 -1 تالیف یا ترجمه -6 منابع الکترونیکی -0 تعداد منابع انگلیسی -1 تعداد منابع فارسی -2 تعداد صفحات -0 سال انتشار -1

 مفاهیم جدید -10 نحوه بیان مطالب -11تناسب حجم فصول -12 همخوانی تصاویر با مطالب -3  عداد مترجمت -3 تعداد مولف

 تناسب بین عنوان و موضوع هر فصل -11 پوشش رشته خاص -11 تجدید چاپ -12

 ابزار پژوهش حاضر عبارت بود از:

 برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری برای تحلیل محتوا -الف

 (برای  بررسی وضعیت محتوایی کتاب ها1230ه استاندارد فرهادی فر)پرسشنام-ب
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روش جمع آوری داده ها به دو روش میدانی)پرسشنامه( و اسنادی )کتاب های مورد مطالعه( بود.روش جمع آوری اطالعات 

ه تدریس دروس مورد حاصل از پرسشنامه به این نحو بود که محقق به صورت حضوری پرسشنامه ها را دربین معلمانی که سابق

نظر را داشتند توزیع کرده و نظرات آن ها را احصا نمود.برای تحلیل آماری داده ها از روش های آمار توصیفی)فراوانی، درصد 

فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد( برای تحلیل محتوای کتاب ها استفاده شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون 

برای بررسی طبیعی بودن داده ها استفاده شد و همچنین از آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی وضعیت  1رنفکلموگروف اسمی

 شد.انجام  02نسخه  Spssتوسط نرم افزار  محتوایی کتاب ها استفاده شد. کلیه محاسبات

 نتایج

صفحهتعدادازنظر را  ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنیمحتوا تی، وضع77-4جدول   

 آماره  

 تعداد صفحه
 درصد فراوانی فراوانی

 2 2 صفحه 02کمتر از 

 1/66 1 122تا 01

121-102 1 1/16 

101-022  1 1/16 

 2 2 022باالی 

 122 6 مجموع

 صفحه بودند. 122الی  01درصد از کتاب ها بین  1/66دهد نشان می 11-1همانگونه که جدول 

داشتن منبعازنظر رسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی ی کتب دمحتوا تی، وضع79-4جدول   

 آماره  

 منبع
 درصد فراوانی فراوانی

 122 6 دارد

 2 2 ندارد

 122 6 مجموع

 دهد تمامی کتاب ها دارای منبع بودند.نشان می 12-1همانگونه که جدول 

ارسیتن تعدادمنبع فداشازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع74-4جدول   

 آماره  

 تعدادمنبع فارسی
 درصد فراوانی فراوانی

 122 6 منبع 02تا  1

 2 2 منبع 122تا  01

 2 2 منبع 102تا  121

 2 2 منبع 022تا  101

 2 2 منبع  022بیشتر از 

 122 6 مجموع

                                                           
1. Kolmogrov-smirnov  
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 .منبع فارسی داشتند 02دهد تمامی کتاب ها زیر نشان می 11-1همانگونه که جدول 

گلیسیداشتن تعدادمنبع انازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع71-4جدول   

 آماره  

 تعدادمنبع انگلیسی
 درصد فراوانی فراوانی

 122 6 منبع 02تا  1

 2 2 منبع 122تا  01

 2 2 منبع 102تا  121

 2 2 منبع 022تا  101

 2 2 منبع  022بیشتر از 

 122 6 مجموع

 منبع انگلیسی داشتند. 02دهد تمامی کتاب ها زیر نشان می 10-1همانگونه که جدول 

ونیکیداشتن منابع الکترازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع71-4جدول   

 آماره  

 منبع الکترونیکی
 درصد فراوانی فراوانی

 2 2 دارد

 122 6 ندارد

 122 6 مجموع

 

 دهد هیچ کدام از کتاب ها منبع الکترونیکی ندارند.نشان می 11-1نگونه که جدول هما

ودن تالیف یا ترجمه ای بازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع71-4جدول 

 کتاب

 آماره  

 تالیف یاترجمه ای بودن کتاب
 درصد فراوانی فراوانی

 122 6 تالیف

 2 2 ترجمه

 122 6 مجموع

 دهد تمامی کتاب ها تالیف بودند.نشان می 13-1همانگونه که جدول 

سال انتشارکتابازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع1-4جدول   

 آماره  

 سال انتشارکتاب
 درصد فراوانی فراوانی

1231-1230 6 122 

1236-1232 2 2 

1231-1230 2 2 

 2 2 1231قبل از 

 122 6 مجموع
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 به بعد چاپ شده اند. 1231دهد کلیه کتاب ها از سال نشان می 1-1همانگونه که جدول 

نوع بیان مطالبازنظری کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع21-4جدول   

 آماره  

 نوع بیان مطالب
 درصد فراوانی فراوانی

 2/22 0 ساده

 2/22 0 پیچیده

 2 2 مبهم

 2/22 0 سایر

 122 6 مجموع

 درصد بیان کتاب پیچیده بود. 2/22درصد از کتاب ها بیان کتاب ساده و در  2/22دهد در نشان می 01-1همانگونه که جدول 

تعداد مولفان کتابازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع73-4جدول   

 آماره  

 تعداد مولفان کتاب
 درصد فراوانی فراوانی

 2/32 0 یک نفر

 2 2 دو نفر

 2 2 سه نفر

 1/16 1 چهار نفر

 2 2 بیشتر از چهار نفر

 122 6 مجموع

 درصد از کتاب ها تنها یک مولف داشتند 2/32دهد نشان می 13-1همانگونه که جدول 

داشتن مطالب جدیدازنظر درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدن  تی، وضع21-4جدول   

 آماره  

 داشتن مطالب جدید
 درصد فراوانی فراوانی

 2 2 مطالب و مفاهیم جدید دارد

 02 2 مطالب و مفاهیم نسبتا جدید دارد

 02 2 مطالب و مفاهیم جدید ندارد

 122 6 مجموع

درصد از  02دارند در حالی که  مطالب و مفاهیم نسبتا جدیددرصد از کتاب ها  02دهد نشان می 03-1همانگونه که جدول 

 ندارند. مطالب و مفاهیم نسبتا جدیدکتاب ها 

تجدیدچاپ شدنازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع23-4جدول   

 آماره  

 تجدیدچاپ
 درصد فراوانی فراوانی

 02 2 بله

 02 2 خیر

 122 6 مجموع
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 دارند. جدید چاپتدرصد از کتاب ها  02دهد نشان می 03-1همانگونه که جدول 

فحات تناسب بین تعدادصازنظر ی کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی محتوا تی، وضع29-4جدول 

 فصول مختلف درکتاب

 آماره

 تناسب بین تعدادصفحات فصول مختلف درکتاب
 درصد فراوانی فراوانی

 2 2 تناسب بین تعداد صفحات فصول مختلف کتاب وجود دارد.

 1/16 1 فصل از کتاب وجود دارد. 2تا  1اد صفحات تناسب بین تعد

 1/66 1 فصل از کتاب وجود دارد. 6تا  1تناسب بین تعداد صفحات 

 1/16 1 فصل از کتاب وجود دارد. 3تا  1تناسب بین تعداد صفحات 

 2 2 تناسب بین تعداد صفحات فصول مختلف کتاب وجود ندارد

 122 6 مجموع

 

 .فصل ازکتاب وجوددارد 6 تا 1 درصد از کتاب ها تناسب بین تعدادصفحات 1/66دهد در نشان می 02-1همانگونه که جدول 

 فرضیه: وضعیت کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی ازدیدگاه معلمان مربوط ازبعدمحتوایی چگونه است؟

یه استفاده شد. نتایج در جدول زیر نشان با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرض

 داده شده است.

ای، نتایج آزمون تی تک نمونه44-4جدول   

 میانگین تعداد متغیر
 میانگین

 فرضی

درجه 

 آزادی
T 

-سطح معنی

 داری

16/2 12 بعد محتوایی  2 13 11/11  2/221** 

21/2> P 

ن گفت که وضعیت کتب درسی مقطع دوم هنرستان تربیت بدنی می توا tبا توجه به نتایج جدول باال و با توجه به مثبت بودن 

 (. P ،11/11=t<21/2داری مناسب است )ازدیدگاه معلمان مربوط ازبعدمحتوایی به طور معنی

 بحث و نتیجه گیری

ان با توجه به یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال اول تحقیق وضعیت کتب درسی مقطع دوم هنرست

(. در واقع اهداف P ،11/11=t<21/2داری مناسب است )تربیت بدنی ازدیدگاه معلمان مربوط ازبعدمحتوایی به طور معنی

اصلی هر کتاب درسی، از طریق مفاهیم نهفته در محتوای آن تامین میگردد و در نقد کتاب، ارزیابی محتوا مهم ترین بخش 

( و مین و 1232(، امینیان رضوی و همکاران)1231ات قاسمی و همکاران)نقد را به خود اختصاص می دهد که با تحقیق

( همسو می باشد که با توجه به نتیجه فرضیه اول پژوهش پیشنهاد می گردد با توجه به نقش الگوی کتاب 0211همکاران)

باشند و از نویسندگان در  درسی برای دانش آموزان و نیز دستیابی به تالیفی همه جانبه، بهتر است کتابهای درسی چند مولفه

تواند ناشران و مولفان را یکی از گرایش های مرتبط با موضوع کتاب تخصص داشته باشند استفاده شود. نتایج این تحقیق می

در شناخت وضعیت بهتر محتوای کتب تربیت بدنی مقطع دوم هنرستان  تربیت بدنی کمک نماید و مدیران و دست اندرکاران 

تر نقاط قوت و ضعف محتوای کمی و کیفی ستان ها، هنرآموزان و هنرجویان را در شناخت بهتر و مناسبتربیت بدنی هنر

های آتی در این زمینه باشد. با توجه به نتایجی که از تحقیق کتب انتشار یافته ورزشی یاری رساند و نقطه آغازی برای پژوهش
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شر کتب تربیت بدنی و به طور ویژه در مورد کتب مقطع دوم رود که مسئوالن و مجریان نبدست خواهد آمد انتظار می

سازی اطالعات به کار هنرستان های تربیت بدنی فرایند تحلیل وضعیت محتوا و ساختار را پیش از چاپ کتب در جهت غنی

 گیرند تا به سوی توسعه و تکامل علمی نشر این کتب گام موثری برداشته شود.

 منابع مورد استفاده

نامه  انینور پا امی. دانشگاه پیو علوم ورزش یبدن تیدر ترب قیروش تحق یکتاب ها تیوضع لی(.تحل1232)الی، لپرستزدیا .1

 یبدن تیارشد ترب یکارشناس

 ،ییدوره ابتدا یدرس یهادر کتاب یبدن تیترب یمحتوا لی(. تحل1232)روسیس ،یمنصور منت؛یم ،ینیصمد؛ عابد ،یزدیا .0

و نقد  یابیارز ی(. شاخص ها1233احمد) ،ی. ارض0. 01-12، ص 12شماره  ،یفتار حرکتو ر یورزش تیریپژوهش نامه مد

 .01-22، ص 01شماره  ،یانشگاهد پژوهش و نگارش کتب ،فصلنامهیدانشگاه یدرس یکتاب ها

. ییدوره ابتدا یدرس یدر کتابها یبدن تیترب یمحتوا لی(. تحل1232)روسیس ،یمنصور منت؛یبلترك، م ،صمد؛یزدیا .2

 ی. پژوهش نامه علوم ورزش12. شماره 12-01صص

 2،ص 20(تحلیل و نقد در ویرایش در عصر نشر دستخوش تحول،انتشارات کلک،شماره 1231)آذرنگ،عبدالحسین .1

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم  -( نقدی بر کتاب در مدارس1236حالجی،محسن) .0

 11-61ص   1236گی،سال هفدهم،شماره ششم،آذر انسانی  و مطالعات فرهن

، 1213( اول دبستان آموزش و پرورش 1) یبدن تیکتاب ترب یمحتوا لی(. تحل1230پروانه) ،یآمنه؛ نظرعل ،یرضو .6

 .10، ص 11شماره  ،یپژوهش در علوم ورزش

 11(کتاب هیپنوتیزم به زبان ساده،نشر قطره ،ص1232روستایی،فیروزآبادی،علی) .1

پژوهش  هینشر یورزش تیریمقاالت مد یمحتوا لی(. تحل1232)نیحس ،یزرند یپورسلطان رضا؛یعل ،ین؛ الهبهم ،یعسگر .3

 .رانیدر ا یو علوم ورزش یبدن تیترب انیدانشجو یمل شیهما نیششم ،یمطالعات ی: حوزه هایدر علوم ورزش
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