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Abstract 
Introduction: Health education and the development of students' health culture are very important and a 
coherent and comprehensive program in this area is essential. The purpose of this study was to determine the 
content of elementary third grade textbooks based on the amount of attention to health system components. 
Methods: In this descriptive study, content analysis method was used. The statistical population of this study 
was all third grade elementary school books of 2016-2016 (6 volumes) including Persian titles, sciences, heavenly 
gifts, Quran, math and social education. Statistical sample is equal to statistical population. The research 
instrument was "Shanon Entropy". The content validity of this study was also confirmed by 10 educational and 
5 medical specialists. First, the frequency of the components was determined on each page of the book. Then, 
the information load of each marker and its degree of importance relative to other components were calculated 
using “Shannon Entropy” software. 
Results: The highest attention among all components of health education was related to mental health 
component with 645 cases and the least attention to disability component with 13 frequencies. Among the sub-
indices, the most significant coefficients were related to corrective movements, energetic substances, and health 
and sports nutrition with 0.037 and arthropod and rodent control components, prenatal care, addiction, drugs 
and its variants, effects on smoking, AIDS and familiarity with zero-valued diseases are of the least importance. 
Conclusions: Each of the components of these components has not been balanced and the textbooks have not 
covered a proportion of health education components. Therefore, it is suggested that authors of textbooks should 
pay attention to this issue in future editions. 
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 مقاله پژوهشی            ارتقای سالمتنشریه مدیریت 

های تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه

 نظام سالمت
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

الهی است که خداوند به انسان ارزانی داشته  یهانعمتسالمت یکی از 

در  خصوصو بدیهی است که انسان برای حفظ آن باید تالش کند؛ به

این دوران که زندگی ماشینی انسان را احاطه کرده است. پس برای 

پیشگیری از بروز هر نوع بیماری و تأمین سالمت افراد الزم است 

. نظام آموزشی مدرسه نقش بسیار مهمی [1]هایی داده شود آموزش

در آموزش سالمت و ارتقای آن در دوران کودکی و بعدازآن ایفا 

گیری شخصیت دانش آموزان، نگرش، مهارت و کند و باعث شکلمی

. سازمان بهداشت جهانی سالمت را چنین [2]شود نیز آگاهی آنان می

تعریف کرده است: سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی، 

ال به بیماری یا ناتوانی و نقص عضو دلیل اجتماعی؛ و صرف عدم ابت

. مسئله مهم در این رابطه آموزش سالمت و [3]سالمت نیست 

آموزش  [4]ابطه، رفیعی فر و همکاران بهداشت است. در همین ر

که بر رفتاری  دانندیبهداشتی م یهاسالمت را آن بخش از مراقبت

 های سالمت تأثیر گذارد.

 چکیده

آموزش بهداشت و سالمت و توسعه فرهنگ بهداشتی دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد و یک برنامه منسجم و کامل در این  :مقدمه

المت های نظام سمحتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیینحوزه ضرورت 

 انجام شد.

ی پایه سوم ابتدای یهادر این مطالعه توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش همه کتاب: روش کار

آسمانی، قرآن، ریاضی و تعلیمات  یهاهیفارسی، علوم، هد یهاجلد کتاب( بود که شامل عنوان 6) 1395ـ  1396سال تحصیلی 

بود. روایی محتوایی  (Shanon Entropy) "آنتروپی شانون"ابزار پژوهش  .. نمونه آماری برابر با جامعه آماری استشودیاجتماعی م

ر ها دنفر از متخصصان علوم پزشکی تایید شد. ابتدا میزان فراوانی مولفه 5نفر از متخصصان علوم تربیتی و  10نیز توسط این پژوهش 

بار اطالعاتی هر نشانگر و درجه اهمیت آن نسبت به سایر  "آنتروپی شانون"هر صفحه کتاب مشخص شد. سپس با استفاده از نرم افزار 

 ها محاسبه شد.مولفه

مورد و کمترین توجه به مؤلفه  645های آموزش سالمت مربوط به مؤلفه سالمت روانی با بیشترین توجه از بین تمام مؤلفه ا:هافتهی

ها بیشترین مقدار ضریب اهمیت مربوط به حرکات اصالحی، مواد نیروزا و باشد. در میان خرده شاخصفراوانی می 13معلولیت با 

های دوران بارداری، اعتیاد، مواد مخدر و های مبارزه با بندپایان و جوندگان، مراقبتو مؤلفه 037/0بهداشت و تغذیه ورزشی با مقدار 

 .باشندیبا مقدار صفر دارای کمترین اهمیت م هایماریانواع آن، اثرات سیگار در بدن، ایدز و آشنایی با ب

درسی به یک نسبت  یهاردتوجه قرار نگرفته و کتابصورت متوازن مومذکور به یهامؤلفه یهاهر یک از شاخص :یریگجهینت

بعدی به این امر توجه  یهاشیرایدرسی، در و یهااند. لذا پیشنهاد می شود که مؤلفان کتابآموزش سالمت را پوشش نداده یهامؤلفه

 .الزم را داشته باشند

 های درسی، آموزش سالمتتحلیل محتوا، کتاب واژگان کلیدی:
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ارائه  "آموزش سالمت"نظران و مؤلفان تعاریف مختلفی از صاحب

آموزش سالمت را شامل برقراری ارتباط بین  [5]اند. یونیسف کرده

فردی، آموزش ایدز، بهداشت جسمانی، آموزش پیشگیری از مصرف 

گیری، توانایی نه گفتن، مهارت حل مسئله مواد مخدر و قدرت تصمیم

سازمان بهداشت جهانی این . اساس گزارش فنی داندیم یمندو جرأت

مند به تغییر است که آموزش سالمت همانند آموزش عمومی عالقه

ونه گآگاهی، احساسات و رفتار مردم است، و در بیشتر موارد بر ایجاد آن

شود بیشترین حد ممکن رفتارهای بهداشتی تأکید دارد که تصور می

مان بهداشت جهانی . از دیدگاه ساز[6] آورندیبهزیستی را به ارمغان م

های آموزش سالمت شامل تغذیه سالم و آب آشامیدنی ، مؤلفه[7]

ارتباط سالم با دیگران و پیشگیری از ایدز با ارائه آموزش سالم، داشتن 

مسائل جنسی )تولیدمثل، شناسایی افراد، حفاظت از خود در برابر 

، آموزش بهداشت و سالمت در [8]ها( است. به نظر محسنی بیماری

سطح فردی و اجتماعی برای پیشبرد هر نوع برنامه سالمت عمومی 

یبسیار اساسی است و به ایجاد تحولی بنیادی در فرد و اجتماع م

 .انجامد

نیز درستی این نگاه را تأیید کرده و سالمت افراد جامعه  [9]جمالیان 

داشتن  ای که برایگونهترین پشتوانه یک کشور دانسته است؛ بهرا بزرگ

، کندیعنوان یک ضرورت مطرح میک جامعه سالم، سالمت افراد را به

تا  داندیکه آموزش سالمت و بهداشت را حق دانش آموزان ماینضمن 

ها را به چگونگی مراقبت از خود و در امان ماندن از وسیله آنبدین

تر، کسب فن تأمین سالمت خود، آگاهی از آن و، مهم زایماریعوامل ب

. به نظر او این دانش و مهارت باید در دوران [10]و مهارت آگاه کند 

 تحصیل در دسترس دانش آموزان قرار گیرد.

ها است. هر انسانی حق دارد سالم سالمتی، یکی از حقوق انسان

و در طول زندگی، سالمت خود را حفظ کرده و آن را بهبود  متولدشده

یک جامعه هستند  یهاهیترین سرمابخشد. کودکان و نوجوانان باارزش

و آموزش در دوران کودکی مؤثر و پایدارتر است، توجه به حفظ سالمت 

ها ضروری است زیرا و رشد مناسب و آموزش در این خصوص برای آن

آگاهی کافی برخوردار نیستند به همین دلیل  نوجوانان در مواردی از

ترین مسائل در جوامع بشری آموزش بهداشت به نوجوانان یکی از مهم

 .[11]باید موردتوجه قرار گیرد 

جامعه در آموزش سالمت نقش بسزایی دارند  یهاتمام افراد و سازمان

 که نقش ییهاو فرد تنها در این آموزش سهیم نیست. یکی از سازمان

وپرورش است و در این میان باره دارد، آموزشمؤثر و فعالی دراین

عنوان یک سازمان آموزشی وظیفه آموزش سالمت را بر عهده مدرسه به

دارد. انتقال مفاهیم توسط مدرسه به دلیل دربرداشتن تمامی افراد 

جامعه و انبوهی از جمعیت و سهولت عرضه اطالعات و ارتباط بهتر با 

. سواد سالمت را می توان از [11] ردیگیراحتی صورت مها بهوادهخان

در  کهیطوراساسی جهت ارتقاء سالمت یک جامعه برشمرد به یابزارها

عنوان یک مسئله جهانی معرفی شده اخیر سواد سالمت به یهالسا

است. اگر افراد یک جامعه درباره سالمت، دانش و اطالعات کمی داشته 

 یهاها صورت نگیرد اغلب آموزشکافی به آن یرسانباشند و اطالع

ا هپزشکی و بهداشتی را درک نخواهند کرد و حتی ممکن است که آن

را به اشتباه تفسیر نمایند و متعاقب آن موفقیت معالجات هم در این 

 .[12] دیآیافراد پایین م

سبک  مزمن، یهایماریب از بسیاری علت که است داده مطالعات نشان

 ارتقای سالمت و بهداشت . آموزش[13]است  انسان رفتارهای و زندگی

 توانندیآن م توسط آموزان دانش که است ییهاراه بهترین از یکی

 جمعیت نیمی از حدود [14]نمایند  کنترل و حفظ را خود سالمتی

 دانش اینکه علی رغم [13] هنددیم تشکیل نوجوانان و کودکان را کشور

 مهم بسیار اجتماع سالمت ارتقاء و آینده نسل گرفتن شکل در آموزان

 ،شوندیم گرفته نظر در زندگی از نسبتاً سالمی مرحله در چون هستند

 در اولویت یک به عنوان جهان سراسر در ارتقای سالمت یهاتالش در

 به به ندرت آنان که است حالی در نی. ا[15] شوندیگرفته نم نظر

فکر  عواطفشان یا سالمتی مدیریت برای اعیاجتم یا زندگی یهامهارت

یآن ها م به را مراقبتی خود مسئولیت اینکه از است ممکن و کنندیم

 ، افسردهشوندیم روبرو مشکالت با کهیهنگام یا شوند ناراحت میده

 .[16]شوند 

ها دارد و با توجه به اهمیت و نقشی که سالمت در زندگی انسان 

عنوان یک منبع مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فردی ازآنجاکه به

شود، توجه به این امر خطیر از وظایف مهم هر دولتی به شمار مطرح می

ستان اهمیت زیادی دارد. در رود و توجه به این موضوع در دوران دبمی

هایی که در حوزه رفتار، بهداشت و سالمت در این زمینه آموزش

توجه است، در قابل ردیپذیکشورهای گوناگون در مدارس صورت م

کشور ایران نیز، مدارس و محتوای دروس بهترین پایگاه عملیاتی کردن 

که  رسدیهای انجام گرفته، به نظر مها هستند. با بررسی پژوهشآن

های آموزش سالمت پایه سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه یهاتمامی کتاب

مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین 

محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به 

 های نظام سالمت انجام شد.مؤلفه

 روش کار

روش تحلیل محتوا استفاده شده است.. نمونه در این مطالعه توصیفی از 

جلد  6سوم ابتدایی شامل  هیهای درسی پاآماری پژوهش را کلیه کتاب

)خوانداری(،  یعنوان کتاب فارس 6در  95-96کتاب در سال تحصیلی 

های آسمان، قرآن، ریاضی، مطالعات اجتماعی تشکیل داده علوم، هدیه

ی، واحد تحلیل صفحات )متن، سوم ابتدای هیاست. در تحلیل کتب پا

. و برای تحلیل محتوا از ابزاری باشدیها( مها و تمرینتصاویر، پرسش

استفاده گردید. ابزار   Entropy (Shanon( "آنتروپی شانون"به نام 

 برای تصمیم گیری چند معیاره یکی از روش های "آنتروپی شانون"

-محاسبه وزن معیارها می باشد. در این روش نیازمند به ماتریس معیار

ارائه شد  توسط شانون و ویور 1974گزینه می باشد. این روش در سال 

آنتروپی بیان کننده مقدار عدم اطمینان در یک توزیع احتمال پیوسته 

است. ایده اصلی این روش آن است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک 

 شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 شود.برای تحلیل محتوا مراحل مختلفی طی می

 مرحله عمده زیر را ذکر نمود: توان سهازجمله این مراحل می

 دهی(سازی و سازمانمرحله قبل از تحلیل )آماده -1

 بررسی مواد )پیام( -2

 .[17]پردازش نتایج  -3

در این پژوهش سعی شد تا بیشتر توجهات به بخش سوم یعنی پردازش 

ها معطوف گردد. در این روش پس از نتایج حاصل از گردآوری داده

https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
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به رمزگذاری پیام یا پیام ها و طبقه بندی آن ها بر اساس مولفه ها، 

جمع آوری شده پرداخته شده است. راه و  یهاتحلیل و بررسی داده

ها موجود می باشد اما روش های زیادی در زمینه تحلیل اینگونه داده

با بررسی های انجام گرفته روش جدیدی که برگرفته از نظریه سیستم 

ها است و یک روش نوین و تازه می باشد انتخاب شده است. نام این 

ی شانون می باشد. در این روش تحلیل محتوا با نگاهی روش آنتروپ

 .شودیجدید و بصورت کمی و کیفی مطرح م

ه، وسیلگیری عدم اطمینان که بهآنتروپی، شاخصی است برای اندازه

. بر اساس این روش که به مدل [17] شودییک توزیع احتمال بیان م

های درسی جبرانی مشهور است محتوای طرح از نظر پاسخگو )کتاب

مولفه فرعی بهداشت و  58مؤلفه اصلی و  12سوم ابتدایی( و  هیپا

های آموزش بهداشت و سالمت مورد بررسی قرار گرفت. روایی مؤلفه

سالمت به همراه روایی ابزار مورد بررسی این مطالعه با استفاده از نظرات 

 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام سالمت سنجیده شده است. 10

ب پاسخگو در قال در این روش ابتدا پیام برحسب مولفه ها به تناسب هر

. بر اساس داده های جدول فراوانی مراحل به شودیفراوانی شمارش م

 .شودیترتیب زیر انجام م

مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی بهنجار شدند که برای 

 این کار از این رابطه استفاده شده است:

𝑃𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

       (𝑖 = 1,2,3, … ; 𝑚, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

F :مؤلفه فراوانی ،P :فراوانی ماتریس شده هنجار ،iشماره پاسخگو : 

n :مؤلفه تعداد ،m :پاسخگو تعداد ،j :مؤلفه شماره 

های مربوط قرار دوم: بار اطالعاتی هر مقوله محاسبه و در ستون مرحله

 :میکنی؛ و برای این منظور از رابطه زیر استفاده ممیدهیم

𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗 × 𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

𝑘 =
1

𝐿𝑛 𝑀
 (𝑖 = 1,2,3, … ; 𝑚, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

jE :اطالعاتی بار ،P :فراوانی ماتریس شده هنجار ،i :پاسخگو شماره 

m :پاسخگو تعداد، j :مؤلفه شماره ،Ln :لگاریتم ،n: مؤلفه تعداد 

 یک هر اهمیت ضریب نشانگرها، اطالعاتی بار از استفاده با :سوم مرحله

 بیشتری اطالعاتی بار که دارای نشانگری کرده و هر محاسبه نشانگرها از

 .است برخوردار بیشتری jW اهمیت درجه از باشد

𝑊𝑗 =
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗
𝑚
𝑗=1

 

jE :اطالعاتی بار ،jW :اهمیت درجه ،j :مؤلفه شماره ،n: مؤلفه تعداد 

)بار اطالعاتی(، در فرمول مربوطه اگر  jEالزم به ذکر است، در محاسبه 

برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب  "j"-"i"-"P"مقادیر هریک از 

 00001/0نهایت در محاسبات ریاضی، با عدد بسیار کوچک بی

شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را  jWاست.  شده جایگزین

. از طرفی با کندیدر یک پیام، با توجه به شکل پاسخگوها، مشخص م

 .[18]بندی گردید های حاصل از پیام نیز رتبه، مقولهWتوجه به بردار 

 هایافته

درسی  هایکتاب کیفی و کمی تحلیل شامل پژوهش این هاییافته

دا باشد. ابتهای آموزش سالمت میدوره سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه

آمده برحسب هر مؤلفه و خرده دستهای بهمجموعه فراوانی

تهیه گردیده و بعد در  1جدول ها در کتب پایه سوم در شاخص

آنتروپی "های این جدول بر اساس مرحله اول ابزار داده 2جدول 

اند. سپس بر اساس های بهنجار شده درآمدهصورت دادهبه "شانون

های مرحله دوم روش آنتروپی شانون مقدار عدم اطمینان داده

اند. بعد آورده شده 3جدول حاصل از جداول مذکور به ترتیب در 

ضریب اهمیت اطالعات  "آنتروپی شانون"حله سوم ابزار بر اساس مر

شده است. تا نشان داده 4جدول در  قبلآمده از جداول دستبه

طورکلی بیشترین میزان توجه و بدین طریق مشخص شود که به

 اهمیت به کدام مؤلفه تعلق دارد.

کتاب پایه سوم  6صفحه از  632دهد که از مجموع نشان می 1جدول 

عدد بیشترین فراوانی را  645سالمت روانی با ی مربوط بهابتدایی مؤلفه

 13به خود اختصاص داده است و کمترین مؤلفه مربوط به معلولیت با 

عنوان های حرکتی بهبار به مؤلفه مهارت 493فراوانی است. همچنین 

های مبارزه با بندپایان و جوندگان، شاخص و به مؤلفهبیشترین خرده 

های دوران بارداری، اعتیاد، مواد مخدر و انواع آن، اثرات سیگار مراقبت

عنوان کمترین خرده بار به 0ها در بدن، ایدز، آشنایی با بیماری

 شده است.ها پرداختهشاخص

)میزان عدم اطمینان  jEمقدار دهد که بیشترین نشان می 3جدول 

های بهداشت در کتب پایه سوم ابتدایی یا درجه انحراف( در بین مؤلفه

 های دورانهای مبارزه با بندپایان و جوندگان،مراقبتمربوط به مؤلفه

بارداری، اعتیاد، مواد مخدر و انواع آن، اثرات سیگار در بدن، ایدز، 

به مؤلفه   jEمترین مقدار و ک 1ها با مقدار آشنایی با بیماری

باشد. در واقع با پرداختن به می 066/0های حرکتی با مقدار مهارت

عدم اطمینان یا درجه انحراف می توان متوجه شد که شاخص مورد 

-نظر چه میزان اطالعات مفید برای تصمیم گیری در اختیار قرار می

 نمایش داد. 4جدول دهد تا بتوانیم وزن شاخص ها را محاسبه و در 

 

 های سالمت در کتب پایه سوم ابتداییتوزیع فراوانی با توجه به مفروضه :1جدول 

 فراوانی هامؤلفه

 مجموع فراوانی شاخص مجموع هر خرده فراوانی های آسمانهدیه اجتماعی مطالعات فارسی قرآن علوم ریاضی خرده شاخص

 39        سالمت جسم

  10 0 4 0 0 6 0 های بدنسیستم

  17 0 4 0 1 7 5 چرخه حیات

  12 5 0 3 1 3 0 مراقبت از اندام

 456        سالمت تغذیه

  73 0 2 0 0 11 60 آشنایی با مواد غذایی

  100 1 2 1 7 5 84 اینیازهای تغذیه

  9 0 4 1 0 4 0 پوشش گیاهی



دیزجیکانمبهوتیو برقی    

5 

 

  11 6 1 0 0 4 0 پوشش جانوری

  14 0 1 3 0 3 7 انرژی

  149 65 1 35 9 9 30 پایش رشد

  88 16 1 50 3 10 8 ایالگوی تغذیه

  12 0 1 0 0 10 1 بهداشت مواد غذایی

 60        سالمت محیط

  30 4 0 23 1 2 0 بهداشت آب

  22 10 1 9 1 1 0 بهداشت هوا

  8 7 0 0 0 0 1 بهداشت خاک

 54        زیست طیسالمت مح

  22 0 1 21 0 0 0 آلودگی صوتی

  29 4 4 21 0 0 0 زباله و دفع آن

  0 0 0 0 0 0 0 مبارزه با بندپایان و جوندگان

  3 0 2 0 0 1 0 فاضالب و دفع بهداشتی

 295        سالمت خانواده

  168 39 2 3 0 0 124 جمعیت

  6 0 0 4 2 0 0 سالمت نوجوان

  21 13 2 0 1 4 1 کودکانمراقبت از 

  0 0 0 0 0 0 0 های دوران بارداریمراقبت

  100 13 5 0 23 11 48 مراقبت روابط خانوادگی

 41        حوادث ایمنی

  6 0 4 0 0 2 0 پیشگیری از حوادث در منزل

  4 0 1 0 0 3 0 پیشگیری از حوادث در مدرسه

  24 1 7 11 4 1 0 پیشگیری از حوادث در جامعه

  2 0 0 2 0 0 0 مقابله با بالیای طبیعی

  5 0 2 0 0 1 2 های اولیه و بهداشت محیط کارکمک

 539        تحرک بدنی

  17 7 4 2 2 2 0 انداماهمیت تحرک بدنی و تناسب

  11 0 1 0 0 4 6 انواع ورزش ایمنی و قوانین آن

  8 0 2 3 0 3 0 اهمیت بازی و انواع آن

  493 8 0 0 0 3 482 حرکتیهای مهارت

  2 0 0 0 0 0 2 حرکات اصالحی

  7 0 0 0 0 0 7 مواد نیروزا

  1 0 0 0 0 1 0 بهداشت و تغذیه ورزشی

 645        سالمت روانی

  23 8 2 5 8 0 0 نفسشناخت خود و عزت

  171 62 1 92 11 5 0 احساسات و عواطف

  26 14 1 3 3 0 5 گیریتصمیم

  230 152 3 27 36 5 7 ارتباطبرقراری 

  109 83 0 4 6 8 8 تفکر نقاد

  86 29 3 9 27 12 6 روابط همساالن

 17        پیشگیری از رفتارهای پرخطر

  11 5 0 4 1 1 0 عادات ناسالم

  0 0 0 0 0 0 0 اعتیاد

  0 0 0 0 0 0 0 مواد مخدر و انواع آن

  0 0 0 0 0 0 0 اثرات سیگار در بدن

  6 1 0 4 1 0 0 خشونت

  0 0 0 0 0 0 0 ایدز

 19        هاگیری از بیماریکنترل و پیش

  11 5 0 5 0 1 0 سالمت و بیماری

  8 4 2 0 1 1 0 مراقبت از بیمار

  0 0 0 0 0 0 0 هاآشنایی با بیماری

 13        معلولیت

  3 0 1 2 0 0 0 اهمیت معلولیت

  5 1 0 1 1 0 2 معلولپیشگیری و کمک به افراد 

  5 1 2 1 1 0 0 انواع معلولیت

 251        بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه

  208 30 2 21 0 1 154 فعالیت مدرسه و محله

  5 0 2 2 0 1 0 عوامل اجتماعی و بهداشت عمومی

  28 11 2 8 1 2 4 سالمت فردی
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  10 1 1 0 0 4 1 ایسالمت تغذیه

 2429 2429 606 81 380 152 170 1055 جمع کل

 های هنجار شده با توجه به مولفه های سالمت در کتب پایه سوم ابتداییداده :2جدول 

های آسمانهدیه مطالعات اجتماعی فارسی قرآن علوم ریاضی شاخص  

       سالمت جسم

6/0 0 های بدنسیستم  0 0 4/0  0 

294/0 چرخه حیات  411/0  058/0  0 235/0  0 

25/0 0 مراقبت از اندام  083/0  25/0  0 416/0  

       سالمت تغذیه

821/0 آشنایی با مواد غذایی  150/0  0 0 027/0  0 

84/0 اینیازهای تغذیه  05/0  07/0  01/0  02/0  01/0  

444/0 0 پوشش گیاهی  0 111/0  444/0  0 

363/0 0 پوشش جانوری  0 0 090/0  545/0  

5/0 انرژی  214/0  0 214/0  071/0  0 

201/0 پایش رشد  060/0  060/0  234/0  006/0  436/0  

090/0 ایالگوی تغذیه  113/0  034/0  568/0  011/0  181/0  

083/0 بهداشت مواد غذایی  833/0  0 0 083/0  0 

       سالمت محیط

066/0 0 بهداشت آب  033/0  766/0  0 133/0  

045/0 0 بهداشت هوا  045/0  409/0  045/0  454/0  

125/0 بهداشت خاک  0 0 0 0 875/0  

       زیستسالمت محیط

954/0 0 0 0 آلودگی صوتی  045/0  0 

724/0 0 0 0 زباله و دفع آن  137/0  137/0  

 0 0 0 0 0 0 مبارزه با بندپایان و جوندگان

333/0 0 فاضالب و دفع بهداشتی  0 0 666/0  0 

       سالمت خانواده

738/0 جمعیت  0 0 017/0  0/011 232/0  

 0 0 0/666 0/333 0 0 سالمت نوجوان

 0/619 0/095 0 0/047 0/190 0/047 مراقبت از کودکان

 0 0 0 0 0 0 های دوران بارداریمراقبت

 0/13 0/05 0 0/23 0/11 0/48 مراقبت روابط خانوادگی

       حوادث ایمنی

 0 0/666 0 0 0/333 0 پیشگیری از حوادث در منزل

 0 0/25 0 0 0/75 0 پیشگیری از حوادث در مدرسه

 0/041 0/291 0/458 0/166 0/041 0 پیشگیری از حوادث در جامعه

 0 0 1 0 0 0 مقابله با بالیای طبیعی

 0 0/4 0 0 0/2 0/4 های اولیه و بهداشت محیط کارکمک

       تحرک بدنی

 0/411 0/235 0/117 0/117 0/117 0 انداماهمیت تحرک بدنی و تناسب

 0 0/090 0 0 0/363 0/545 انواع ورزش ایمنی و قوانین آن

 0 0/25 0/375 0 0/375 0 اهمیت بازی و انواع آن

 0/016 0 0 0 0/006 0/977 های حرکتیمهارت

 0 0 0 0 0 1 حرکات اصالحی

 0 0 0 0 0 1 مواد نیروزا

 0 0 0 0 1 0 بهداشت و تغذیه ورزشی

       سالمت روانی

 0/347 0/086 0/217 0/347 0 0 نفسشناخت خود و عزت

 0/362 0/005 0/538 0/064 0/029 0 احساسات و عواطف

 0/538 0/038 0/115 0/115 0 0/192 گیریتصمیم

 0/660 0/013 0/117 0/156 0/021 0/030 برقراری ارتباط

 0/761 0 0/036 0/055 0/073 0/073 تفکر نقاد

 0/337 0/034 0/104 0/313 0/139 0/069 روابط همساالن

       پیشگیری از رفتارهای پرخطر

 0 0 0/666 0/166 0/166 0 عادات ناسالم

 0 0 0 0 0 0 اعتیاد

 0 0 0 0 0 0 مواد مخدر و انواع آن

 0 0 0 0 0 0 اثرات سیگار در بدن

 0/166 0 0/666 0/166 0 0 خشونت

 0 0 0 0 0 0 ایدز

       هاگیری از بیماریکنترل و پیش

 0/454 0 0/454 0 0/090 0 سالمت و بیماری

 0/5 0/25 0 0/125 0/125 0 مراقبت از بیمار

 0 0 0 0 0 0 هاآشنایی با بیماری
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       معلولیت

 0 1 0 0 0 0 اهمیت معلولیت

 1 0 0 0 0 0 پیشگیری و کمک به افراد معلول

 0/2 0/4 0/2 0/2 0 0 انواع معلولیت

       بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه

 0/144 0/009 0/100 0 0/004 0/740 فعالیت مدرسه و محله

 0 0/4 0/4 0 0/2 0 عوامل اجتماعی و بهداشت عمومی

 0/392 0/071 0/285 0/035 0/071 0/142 سالمت فردی

 0/142 0/142 0 0 0/571 0/142 ایسالمت تغذیه

 

 های نظام سالمت در کتب سوم ابتداییمقدار عدم اطمینان مؤلفه: 3جدول

ها(ها )خرده شاخصمؤلفه   

های بدنسیستم  اینیازهای تغذیه آشنایی با مواد غذایی مراقبت از اندام چرخه حیات   پایش رشد 

 0/375 0/687 0/706 0/304 0/364 0/538 (EJمقدار )

ایالگوی تغذیه   بهداشت آب انرژی پوشش جانوری پوشش گیاهی بهداشت مواد غذایی 

 0/511 0/667 0/779 0/704 0/315 0/427 (EJمقدار )

 فاضالب و دفع بهداشتی مبارزه با بندپایان و جوندگان زباله و دفع آن آلودگی صوتی بهداشت خاک بهداشت هوا 

 0/639 0/210 0/103 0/435 1 0/355 (EJمقدار )

های دوران بارداریمراقبت مراقبت از کودکان سالمت نوجوان جمعیت   پیشگیری از حوادث در منزل مراقبت روابط خانوادگی 

 0/383 0/355 0/628 1 0/752 0/355 (EJمقدار )

های اولیه و بهداشت محیط کارکمک مقابله با بالیای طبیعی پیشگیری از حوادث در جامعه پیشگیری از حوادث در مدرسه  اندامبدنی و تناسباهمیت تحرک    انواع ورزش ایمنی و قوانین آن 

 0/313 0/714 0 0/588 0/815 0/511 (EJمقدار )

های حرکتیمهارت اهمیت بازی و انواع آن  نفسشناخت خود و عزت بهداشت و تغذیه ورزشی مواد نیروزا حرکات اصالحی   

 0/603 0/066 0 0 0 0/713 (EJمقدار )

گیریتصمیم احساسات و عواطف   عادات ناسالم روابط همساالن تفکر نقاد برقراری ارتباط 

 0/564 0/711 0/592 0/486 0/861 0/484 (EJمقدار )

 سالمت و بیماری ایدز خشونت اثرات سیگار در بدن مواد مخدر و انواع آن اعتیاد 

 1 1 1 0/484 1 0/521 (EJمقدار )

هاآشنایی با بیماری مراقبت از بیمار   فعالیت مدرسه و محله انواع معلولیت پیشگیری و کمک به افراد معلول اهمیت معلولیت 

 0/676 1 0 0 0/743 0/448 (EJمقدار )

ایسالمت تغذیه سالمت فردی عوامل اجتماعی و بهداشت      

    0/588 0/836 0/643 (EJمقدار )

 

 های بهداشت در کتب پایه سوم ابتداییضریب اهمیت مولفه  :4جدول 

ها(ها )خرده شاخصمؤلفه   

های بدنسیستم  اینیازهای تغذیه آشنایی با مواد غذایی مراقبت از اندام چرخه حیات   پوشش گیاهی 

 0/0236 0/0118 0/0111 0/0263 0/0240 0/0174 (WJمقدار )

ایالگوی تغذیه پایش رشد انرژی پوشش جانوری   بهداشت آب بهداشت مواد غذایی 

 0/0184 0/0125 0/0083 0/0111 0/0258 0/0216 (WJمقدار )

 فاضالب و دفع بهداشتی مبارزه با بندپایان و جوندگان زباله و دفع آن آلودگی صوتی بهداشت خاک بهداشت هوا 

 0/0136 0/0298 0/0339 0/0213 0 0/0244 (WJمقدار )

های دوران بارداریمراقبت مراقبت از کودکان سالمت نوجوان جمعیت   پیشگیری از حوادث در منزل مراقبت روابط خانوادگی 

 0/0233 0/0244 0/0140 0 0/0093 0/0244 (WJمقدار )

کارهای اولیه و بهداشت محیط کمک مقابله با بالیای طبیعی پیشگیری از حوادث در جامعه پیشگیری از حوادث در مدرسه  انداماهمیت تحرک بدنی و تناسب   انواع ورزش ایمنی و قوانین آن 

 0/0259 0/0108 0/0378 0/0155 0/0069 0/0184 (WJمقدار )

های حرکتیمهارت اهمیت بازی و انواع آن  نفسشناخت خود و عزت بهداشت و تغذیه ورزشی مواد نیروزا حرکات اصالحی   

 0/0149 0/0353 0/0378 0/0378 0/0378 0/0108 (WJمقدار )

گیریتصمیم احساسات و عواطف   عادات ناسالم روابط همساالن تفکر نقاد برقراری ارتباط 

 0/0164 0/0109 0/0154 0/0194 0/0052 0/0195 (WJمقدار )

 سالمت و بیماری ایدز خشونت اثرات سیگار در بدن مواد مخدر و انواع آن اعتیاد 

 0 0 0 0/0195 0 0/0181 (WJمقدار )

هاآشنایی با بیماری مراقبت از بیمار   فعالیت مدرسه و محله انواع معلولیت پیشگیری و کمک به افراد معلول اهمیت معلولیت 

 0/0122 0 0/0378 0/0378 0/0097 0/0208 (WJمقدار )

ایسالمت تغذیه سالمت فردی عوامل اجتماعی و بهداشت      

    0/0155 0/0061 0/0134 (WJمقدار )

های بهداشت در کتب پایه سوم همچنین ضریب اهمیت مفروضه

های بهداشت در بین مؤلفه jWدهد که بیشترین مقدار ابتدایی نشان می

در کتب پایه سوم ابتدایی بیشترین مؤلفه مربوط به حرکات اصالحی، 

مواد نیروزا، بهداشت و تغذیه ورزشی و معلولیت و کمک به افراد معلول 
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های مبارزه با بندپایان به مؤلفه jWو کمترین مقدار  0378/0با مقدار 

یاد، مواد مخدر و انواع های دوران بارداری،اعتو جوندگان، مراقبت

( 0ها  با مقدار صفر)آن،اثرات سیگار در بدن، ایدز و آشنایی با بیماری

 باشد.می

ها و شاخص های آن ها ی یافته ها به تفسیر جزء به جزء مولفهدر ادامه

طور که گفته شد اولین مؤلفه، مؤلفه سالمت پرداخته می شود. همان

های بدن، چرخه حیات، یستمجسم بود که در چهار خرده شاخص س

 های متعددمراقبت از اندام موردبررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش

نشان داده است آن دسته از افرادی که  Yamashitaازجمله پژوهش 

های بهداشتی و سالمت در طی دوران آموزش رسمی خود مهارت

ادی افر های سالمتی بهتری در مقایسه بااند دارای شاخصهدریافت کرده

 .[19]اند ها را کسب نکردههستند که این مهارت

دیگر، اگر شهروندان در دوران آموزش رسمی دریافت نمایند عبارتبه

با  ایط زندگی مرتبطدارای قابلیت و استعداد بیشتری برای بهبود شر

های پژوهش حاضر به هر سه خرده سالمت خواهند بود. بر اساس یافته

شده است بطوریکه به مؤلفه سالمت شاخص به میزان کمی پرداخته

مؤلفه دیگر سالمت تغذیه بود  شده است.بار اشاره 39جسم درمجموع 

ای، های آشنایی با مواد غذایی، نیازهای تغذیهکه شامل خرده شاخص

و  ایپوشش گیاهی، پوشش جانوری، انرژی، پایش رشد، الگوی تغذیه

های پایه بار در کتاب 456باشد که درمجموع بهداشت مواد غذایی می

شده است که با توجه به اهمیت آن، سوم ابتدایی به این مؤلفه پرداخته

 باشد.توجه و مناسبی میعدد قابل

های بهداشت خرده شاخص مؤلفه دیگر، سالمت محیط بود که شامل

بار در  60باشد که درمجموع آب، بهداشت هوا، بهداشت خاک می

 شده است.های پایه سوم ابتدایی به این مؤلفه پرداختهکتاب

سالمت محیط بستگی دارد اگر سالمت انسان و افراد یک جامعه به

ها در محیطی آلوده زندگی کنند مطمئناً به انواع امراض و انسان

مؤلفه دیگر، سالمت  ها مبتال شده و رنج خواهند برد.ریبیما

های آلودگی صوتی، زباله و زیست بود که شامل خرده شاخصمحیط

دفع آن، مبارزه با بندپایان و جوندگان و فاضالب و دفع بهداشتی آن 

های آلودگی صوتی، زباله و دفع باشد که درمجموع به خرده شاخصمی

شده است اما به خرده بار پرداخته 51تی آن آن و فاضالب و دفع بهداش

شاخص مبارزه با بندپایان و جوندگان پرداخته نشده است )ضریب 

های پیشین اهمیت صفر(. درباره اهمیت این مؤلفه در قسمت

مؤلفه دیگر، سالمت خانواده بود که شامل خرده  شده است.پرداخته

های ن، مراقبتهای جمعیت، سالمت نوجوان، مراقبت از کودکاشاخص

بار  195باشد که درمجموع دوران بارداری، مراقبت روابط خانوادگی می

شده است. درباره اهمیت این مؤلفه باید گفت خانواده به آن پرداخته

اخالق، آداب و سنن جامعه و رکن اساسی اجتماع و زیربنای تربیت، 

ت آن شود که سالمترین نهاد اجتماعی محسوب میعنوان بنیادیبه

مؤلفه دیگر، حوادث ایمنی بود که  سبب تربیت افراد سالم خواهد شد.

های پیشگیری از حوادث در منزل، پیشگیری از شامل خرده شاخص

حوادث در مدرسه، پیشگیری از حوادث در جامعه، مقابله با بالیای 

باشد که درمجموع های اولیه و بهداشت محیط کار میطبیعی و کمک

ست. شده اهای پایه سوم ابتدایی به این مؤلفه پرداختهبار در کتاب 41

 «پیشگیری بهتر از درمان است»توان در جمله اهمیت پیشگیری را می

یافت که ازنظر اقتصادی، روانی و اجتماعی، پیشگیری را بهتر از درمان 

ها به درصد تمام مراجعه 3کند. بر اساس آمار منتشر شده قلمداد می

های مختلف ناشی از حوادث بوده است. علت آسیب مراکز درمانی به

میلیون سانحه در کشور رخ  9ها ساالنه حدود همچنین برطبق آمار

روند شمار میدهد و سوانح و حوادث از علل بستری شدن و مرگ بهمی

های پژوهش بیشترین ضریب اهمیت در میان . بر اساس یافته[20]

رده شاخص مقابله با بالیای های این مؤلفه مربوط به خخرده شاخص

نظر باشد. این رقم هرچند مناسب بهمی 037/0طبیعی با ضریب اهمیت 

 رسد اما کافی نیست و بیشتر از این باید به این مقوله پرداخته شود.می

های اهمیت مؤلفه دیگر، تحرک بدنی بود که شامل خرده شاخص

نین آن، اهمیت بازی اندام، انواع ورزش ایمنی و قواتحرک بدنی و تناسب

های حرکتی، حرکات اصالحی، مواد نیروزا و بهداشت و انواع آن، مهارت

های پایه سوم بار در کتاب 540باشد که درمجموع و تغذیه ورزشی می

شده است. در مورد اهمیت توجه به تحرک دوره ابتدایی به آن پرداخته

ی پیشین هابدنی و ارتباط آن با سالمت جسمی و روحی در قسمت

های این مؤلفه بیشترین شده است. در میان خرده شاخصپرداخته

های حرکات اصالحی، مواد نیروزا ضریب اهمیت مربوط به خرده شاخص

باشد و کمترین می 037/0و بهداشت و تغذیه ورزشی با ضریب اهمیت 

ضریب اهمیت مربوط به خرده شاخص اهمیت تحرک بدنی و 

 باشد.می 006/0یت اندام با ضریب اهمتناسب

های شناخت مؤلفه دیگر، سالمت روانی بود که شامل خرده شاخص

گیری، برقراری ارتباط، نفس، احساس و عواطف، تصمیمخود و عزت

عنوان بار به 645باشد که درمجموع تفکر نقاد و روابط همساالن می

رباره دشده است. ها پرداختهدر میان سایر مؤلفه بیشترین فراوانی مؤلفه

های سالمت توان گفت که توجه به شاخصاهمیت سالمت روان می

ت صورروان، در جامعه کنونی بسیار ضروری است. زیرا سالمت روانی به

گذارد و حساسیت انسان را نسبت به تنش، مثبت بر زندگی اثر می

دهد. در حقیقت سالمت اضطراب و برخی از اشکال افسردگی کاهش می

ید و آحساب میآل زندگی کردن بهار اساسی برای ایدهروانی منبع بسی

برای سالمت بودن ارتقاء روابط شخصی با دیگران الزم و ضروری است 

[21]. 

-خصامؤلفه دیگر، پیشگیری از رفتارهای پرخطر بود که شامل خرده ش

های عادات ناسالم، اعتیاد، مواد مخدر و انواع آن، اثرات سیگار در بدن، 

های درسی پایه بار در کتاب 17باشد که درمجموع خشونت و ایدز می

ها به خرده شده است. در میان فراوانیسوم ابتدایی به آن پرداخته

شده است و به بار پرداخته 6بار و خشونت  11شاخص عادات ناسالم 

ها هیچ فراوانی یافت نشد. اهمیت پیشگیری بسیار قیه خرده شاخصب

های قبلی این نوشته به آن پرداخته شد بنابراین زیاد است که در قسمت

این مؤلفه کمتر موردتوجه قرارگرفته است که باید در مورد آن بیشتر 

 توجه گردد.

ها بود که شامل خرده مؤلفه دیگر، کنترل و پیشگیری از بیماری

ا ههای سالمت و بیماری، مراقبت از بیمار و آشنایی با بیماریشاخص

های درسی پایه سوم ابتدایی به بار در کتاب 19باشد که درمجموع می

شده است. که ضریب اهمیت هر یک از خرده این مؤلفه پرداخته

دهد باشد که نشان میو صفر می 012/0– 018/0ها به ترتیب شاخص

 باشد.ها دارای ضریب اهمیت صفر میبا بیماری خرده شاخص آشنایی

های اهمیت معلولیت، مؤلفه دیگر معلولیت بود که شامل خرده شاخص

موع باشد که درمجپیشگیری و کمک به افراد معلول و انواع معلولیت می
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 شده است. دربارههای پایه سوم ابتدایی به آن پرداختهبار در کتاب 13

گفت که پذیرش معلولین عامل مهمی در توان اهمیت معلولیت می

روابط اجتماعی و حضور معلولین در جامعه است و در حقیقت 

 هاباشد. احترام به تفاوتشده میهای منفی شناختهبرگرداندن کلیشه

عنوان بخشی از تنوع انسانی و پذیرش اشخاص دارای معلولیت به و

راد است که اف نمعلوال بشری، یکی از بندهای کنوانسیون جهانی حقوق

ای باید با آگاهی کامل آن را بپذیرند. با توجه به نتایج پژوهش هر جامعه

های درسی کمی بیشتر به این مؤلفه شاید الزم باشد تا در کتاب

 پرداخته شود.

مؤلفه دیگر، بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه بود که شامل خرده 

و بهداشت عمومی،  های فعالیت مدرسه و محله، عوامل اجتماعیشاخص

بار در  251باشد که درمجموع ای میسالمت فردی و سالمت تغذیه

شده است. در میان های پایه سوم دوره ابتدایی به آن پرداختهکتاب

ها، بیشترین فراوانی مربوط به خرده شاخص فراوانی خرده شاخص

 بار و کمترین فراوانی مربوط به عوامل 208فعالیت مدرسه و محله با 

باشد. ضریب اهمیت بار می 10اجتماعی و بهداشت عمومی به میزان 

عنوان بیشترین ضریب به 020/0خرده شاخص فعالیت مدرسه و محله 

باشد و سایر خرده های این مؤلفه میاهمیت در میان خرده شاخص

 ها از ضریب اهمیت کمی برخوردار هستند.شاخص

 بحث

کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر محتوای  مطالعه حاضر با هدف تعیین

های نظام سالمت انجام شد با توجه به اساس میزان توجه به مؤلفه

های حاصل از های درسی سوم ابتدایی یافتهتحلیل محتوای کتاب

های آموزش سالمت از توزیع ها نشان داده است که مؤلفهفراوانی مؤلفه

ر ها به نسبت سایلفهکه به برخی از مؤنرمال برخوردار نیستند درحالی

ه ها موردتوجها توجه بیشتری شده است، در مقابل برخی از مؤلفهمؤلفه

 آمده، در بین کتب درسیدستکمتری قرار گرفتند. همچنین فراوانی به

باشد. بطوریکه بیشترین میزان فراوانی نیز از توزیع نرمال برخوردار نمی

فراوانی بوده و  1055های سالمت متعلق به کتاب ریاضی با مؤلفه

فراوانی  81کمترین میزان فراوانی مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی با 

باشد. همچنین در کتب پایه سوم دوره اول ابتدایی بیشترین توجه می

های آموزش سالمت مربوط به مؤلفه سالمت روانی با از بین تمام مؤلفه

نی توجه شده است. فراوا 13و کمترین توجه به مؤلفه معلولیت با  645

فراوانی مربوط به مولفه های سالمت در میان کتب  2429از مجموع 

مورد به سالمت  456مورد به سالمت جسم،  39پایه سوم ابتدایی، 

زیست، مورد به سالمت محیط 54مورد به سالمت محیط،  60تغذیه، 

مورد  539مورد به حوادث ایمنی،  41مورد به سالمت خانواده،  295

مورد به پیشگیری از  17مورد به سالمت روانی،  645حرک بدنی، به ت

 13ها، مورد به کنترل و پیشگیری از بیماری 19رفتارهای پرخطر، 

مورد به بهداشت عمومی و مدارس اشاره شده  251مورد به معلولیت،

 است.

انه در ی سوم ابتدایی، متاسفبا توجه به نتایج تحلیل محتوای کتب پایه

م به آموزش بهداشت و ارتقای سالمت پرداخته شده است. حد خیلی ک

در حالی که با توجه به طرح تحول سالمت، سند تحول بنیادین و قانون 

قانون اساسی، صراحتا به ضرورت و اهمیت آموزش  5و  4و  3برنامه 

بهداشت و سالمت به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی فردی پرداخته 

ی آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد شده است. حداقل در حوزه

تاثیرگذار و مهم در جامعه ما انتظار می رفت که بیشتر از این به مقوله 

 ی بهداشت و سالمت پرداخته شود.

، آموزش سالمت را شامل آموزش سالمت جسم، سالمت [5]یونیسف  

زیست، سالمت خانواده، حوادث تغذیه، سالمت محیط، سالمت محیط

ایمنی، تحرک بدنی، سالمت روانی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر، 

ها، معلولیت، بهداشت عمومی و مدارس کنترل و پیشگیری از بیماری

رچه ممکن است آموزش برخی از موارد مذکور تعریف کرده است. اگ

مثل آموزش پیشگیری از مصرف مواد مخدر، ایدز و ... در گروه سنی 

 کودکان دبستانی ضروری به نظر نرسد.

Jamison درصد از  75تا  50دارد که بین در پژوهش خود بیان می

های آموزش سالمت را مدارسی که موردبررسی قرارگرفته بودند، برنامه

عنوان اند و مدارس زیادی آموزش سالمت و بهداشت را بهرا کردهاج

 های. همچنین ایزدی و همکاران کتاب[22]اند واحد درسی ارائه داده

های آموزش سالمت موردبررسی قرار دوره ابتدایی را بر اساس مؤلفه

ه شده بهای انتخاباند که از میان مؤلفهاند و به این نتیجه رسیدهداده

 شده است وها پرداختهمؤلفه ورزش و تحرک بدنی بیش از سایر مؤلفه

های دوره ابتدایی های آموزش بهداشت در کتابها و شاخصبه مؤلفه

-. صالحی و همکاران نیز کتاب[23]طور متوازن پرداخته نشده است  به

های آموزش جهانی مورد تحلیل های دوره ابتدایی را بر اساس مؤلفه

ازه ها به یک اندن نتیجه رسیدند که به هرکدام از مؤلفهقرار داده و به ای

 .[24]پرداخته نشده است 

در پژوهش های مشابه دیگر، تورانی و همکاران هرکدام جداگانه به این 

ند که آموزش مولفه های سالمت و بهداشت بصورت نتایج دست یافت

پراکنده و بسیار کم در کتب ابتدایی مشاهده شده است و میزان توجه 

. با توجه به نتایج [25]باشد  به سالمت به میزان مورد انتظار نمی

پژوهش های مشابه آموزش بهداشت و سالمت به عنوان بخشی از 

آموزش شهروندی و جهانی شدن در برنامه درسی نظام آموزشی ایران 

 و بیشتر کشورهای آسیایی مغفول واقع شده است.

طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، حق مسلم هر انسانی است که 

اش مذهب، عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی فارغ از نژاد،

از باالترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سالمت برخوردار 

شود. سالمت فقط به موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد وابسته نیست، 

بلکه نوع مواجهه هر فرد با سالمتش، تا حد زیادی، به میزان سواد 

افزایش سواد بهداشتی اقشار مختلف مردم  بهداشتی وی بستگی دارد و

. [26]ی علمی و منطقی آموزش سالمت است نیز نیازمند توسعه

ازپیش باید به آموزش سالمت که های درسی بیشرو در کتابازاین

 تواند موارد گوناگونی را در بربگیرد، پرداخته شود.می

 مراحل ترین از حساس سال چندین جامعه افراد همه چون اساس این بر 

 برای باید پس کنند،سپری می تربیت و تعلیم به منظور را خود رشد

 هایمؤلفه آموزش رفتار در زمینه مطلوب آموزشی کیفیت از برخورداری

 آموزشی هایشیوه و مطالب ارتقای سالمت، جهت مدارس در بهداشت

 عملی و ذهنی هایتوانایی از بتوان تا شود درسی متحول کتاب های در را

 شد. مندبهره فراگیران و تعلیم دهندگان

 گیرینتیجه
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های آموزش سالمت یا نتایج حاکی از آن است که به برخی مؤلفه

شود در تهیه و توجه شده یا اصاًل توجه نشده است. پیشنهاد میکم

های درسی به این مسئله مهم توجه شود. از محدودیت تدوین کتاب

اختالف نظر در های موجود در این مطالعه می توان به وجود تعدادی 

های مختلف ها بعلت وجود برداشتها در میان مولفهتقسیم بندی داده

ها و همچنین محدود بودن این مطالعه به یک مقطع از دوره از پیام

 ابتدایی اشاره نمود.

 اریزسپاسگ
نامه کارشناسی ارشد آقای جواد مبهوتی در این مقاله مستخرج از پایان

ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند به راهنمایی ریزی درسی درشته برنامه

و تاریخ دفاع 12520603962003جناب آقای دکتر عیسی برقی با کد 

باشد. در ضمن از کلیه کسانی که ما را در این پژوهش می 22/03/1397

 یاری نمودند، نهایت تشکر و قدردانی می شود.
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