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Background and Aims: Given the importance of Health education and health 

promotion are considered as important sources in economic, social and individual 

development, this study investigated the relationship Content analysis of Basic 

Education Development Plan based on the assumption of health system with an 

emphasis on education. 

Methods: In this article, "Shannon Entropy" content analysis method is used 

which, using a new vison, discusses data processing in the content analysis both 

quantitatively and qualitatively. In Information Theory, entropy is an index to measure 

uncertainty expressed by a probability distribution. The content of Basic Education 

Development Plan along with 12 main components and 58 sub-components of Health 

education and promotion was examined in 2016.  

Results: After discussing the entire document of Basic Education Development 

Plan, entropy content analysis showed that mental health component was the most 

frequent component with 97 cases and disability was the least frequent with 0 

frequency. 

Conclusions: Findings from frequency of components showed that components of 

Health System do not have a normal distribution so that very little attention is paid to Health 

education and Health promotion in this document.  
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Education, Assumptions of Health system  
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 ایران  بر اساس   وپرورش آموزشتحلیل محتوای طرح تحول بنیادین 

 بر آموزش تأکیدمفروضه های نظام  سالمت با 
 

 2 حسین مطلبی ،1 ، اسکندر فتحی آذر1، محمد عظیمی1یوسف ادیب

 

 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران  .1

 شت و ارتقای سالمت ، دانشکده آموزش بهداشت ، دانشگاه  علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایرانگروه آموزش بهدا .4
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EDCBMJ 2016; 9(3): 234-247 

یک منبع مهم در  عنوان بههداشت و ارتقای سالمت که با عنایت به اهمیت آموزش ب زمینه و اهداف:

توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فردی مطرح می شود ، این مطالعه به بررسی تجزیه و تحلیل محتوای طرح 

 بر آموزش پرداخته است .  تأکیدبر اساس مفروضه های نظام سالمت با   وپرورش آموزشتحول بنیادین 

می باشد که پردازش داده  "آنتروپی شانون"روش تحلیل محتوا  در این تحقیق از: بررسیروش 

ها را در  بحث تحلیل محتوا  با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. آنتروپی در تئوری 

اطالعات ، شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله، یک  توزیع احتمال بیان می شود. 

فرعی  مؤلفه 85( و دوازده مؤلفه  اصلی و  وپرورش آموزشپاسخگو)طرح تحول بنیادین  ازنظرمحتوای طرح 

 مورد بررسی قرار گرفت  5938در سال آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 
 

 مؤلفهاز بررسی کل  سند تحول بنیادین  نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که  : ها یافته

مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط   39با روانی   سالمت بهی مربوط 

 فراوانی است 0به معلولیت با 

 

های نظام سالمت  از  مؤلفهها نشان داده است که  مؤلفهیافته های حاصل از فراوانی  :گیری نتیجه

موزش بهداشت و ارتقای سالمت  متاسفانه در حد خیلی کم به آ که طوری بهتوزیع نرمال برخوردار نیستند 

 در این سند  پرداخته شده است

 

، مفروضه های  وپرورش آموزشآموزش بهداشت و ارتقای سالمت، طرح تحول بنیادین  کلیدی کلمات

 نظام سالمت
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 مهمقد

 انسان به خداوند که است الهی نعمات از یکی "سالمت

 تالش باید آن حفظ برای انسان که است بدیهی و داشته انیارز

 احاطه را انسان ماشینی زندگی که دوران این در خصوص به کند؛

 تأمین و بیماری هرنوع بروز از پیشگیری برای پس. ست کرده

 آموزشی نظام.  ]1[ شود داده هایی آموزش است الزم افراد سالمت

 در سالمت ارتقای و شتبهدا درآموزش مهمی بسیار نقش مدرسه

 شخصیت بهبود باعث و کند می ایفا آن از بعد و کودکی دوران

 سازمان ]4[شود می آنان آگاهی نیز و مهارت نگرش، ان،آموز دانش

 چنین را (Word Health Organization) سالمت جهانی بهداشت

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

 نقص و ناتوانی یا بیماری به ابتال عدم صرف و اجتماعی روانی،

 آموزش رابطه این در مهم مسئله.] 3[«نیست سالمت دلیل عضو

 . است  سالمت ارتقای و بهداشت

 یفرد ارزش کی عنوان به سالمت یارتقا و بهداشت آموزش

 از و بهداشت یجهان سازمان  اساسنامه طبق بر ،یاجتماع و

 

 دوماهناهم علمی ژپوهشی 
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 و نیتر مهم از یکی مکاتب، همه نزد و ها ملت همه دگاهید

 افتنی دست و است شده یتلق بشر نیازهای و حقوق ترین ابتدایی

 ها دولت یتمام یمل و یاجتماع اهداف از آن سطح نیباالتر به

 اهداف به یابیدست یبرا یکشور هر. ]2،2 [ آید می حساب به

 بینی پیش یمل سطح در را یاقدامات خود انتظار مورد یبهداشت

 ییشناسا و یبررس نده،یآ اندازهای چشم میترس با و کند می

 نیتدو ، حوزه نیا های چالش نییتع خود، یبهداشت یازهاین

 یطراح به ییاجرا های روش و کالن رویکردهای و راهبردها

 وپرورش آموزش چارچوب نیا در. کند می اقدام عمل های برنامه

 برخوردار ییزاس به تیاهم از توسعه های برنامه ثقل مرکز منزله به

 با را خود نسبت دیبا توسعه های برنامه تمام که طوری به ، است

 پنج دارند، دهیعق نظرانصاحب یطرف از ]9[کنند نیمع انیجر نیا

 ، وپرورش آموزش ، دارد وجود یانسان یروین توسعه یبرا منبع

 یاقتصاد و یاسیس یآزاد اشتغال، ،زیست محیط سالمت و هیتغذ

 و رشد منبع ترین مهم عنوان به وپرورش آموزش بین دراین که

 ، ردیگ قرار موردتوجه دیبا کشورها هیکل در یانسان یروین توسعه

 تیوضع بهبود یبرا یضرور عامل و ها آن تمام اساس و هیپا رایز

 ،زیست محیط از حفاظت و سالمت یارتقا بهداشت، آموزش

 یاقتصاد و یاسیس تیمسئول حفظ و کار یروین یبهساز و توسعه

 .]7[ آید می شمار به

 درزمینه باید کشورها تمامی که نیست تردید جای لذا

 و بهداشتی های سیاست بر خود ملی های برنامه توسعه و طراحی

 درروند تغییر و افراد شکوفایی و رشد منظور به سالمت ارتقای

 و 49 ،23 ،144 اصول در امر این به.  نمایند  تأکید جامعه رشد

 این در و  است شده توجه نیز کشور اساسی قانون صلا 14 بند

 تأکید ایرانی فرد هر حق عنوان به سالمت و بهداشت به اصول

  توسعه و تأمین برای ریزی برنامه به موظف دولت که است شده

 آموزش است، شده ثابت امروزه دیگر سوی از .]8[ باشد می آن

 کنترل و پیشگیری به درمان از بیش بهداشت های مؤلفه

 برای تنهایی به درمان و است قائل اهمیت و اعتبار ها بیماری

 از بسیاری و نیست کافی سالمتی کننده مختل عوامل کنترل

 کنترل قابل اجتماعی و فردی بهداشت رعایت با صرفاً ها بیماری

 تحول طرح در بهداشتی های سیاست چنانچه بنابراین.  است

 درمانی ، بهداشتی خدمات ئهارا جهت در وپرورش آموزش بنیادین

 پشتیبانی مدارس در سالمت آموزش طریق از کافی اندازه به

 در سالمت ارتقای و بهداشت آموزش حیطه در طرح این نشود،

 .]9 ،14[بود نخواهد موفق مدارس

 از بسـیاری علت که است داده نشان تحقیقات امروزه

 .]11[ تاس انسان رفتارهای و زندگی سبک مـزمن، های بیماری

 است هایی راه بهترین از یکی سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 و حفظ را خـود سـالمتی توانند می آن توسط  انآموز دانش که

 و کودکان را کشـور جمعیت از نیمی حدود .]14[نمایند کنترل

 در انآموز دانش اینکه رغم علی ]11[ دهند می تشکیل نوجوانان

 مهم بسیار اجتماع سالمت ارتقاء و آینـده نسـل گـرفتن شکل

 گرفته نظر در زندگی از سالمی نسبتاً مرحله در چون هستند

 عنوان به جهان سراسر در سالمت ارتقای های تالش در ،شوند می

 که است حالی در این. ]13[شوند مین گرفته نظر در اولویت یک

 مدیریت برای اجتماعی یا زندگی های مهارت به ندرت به آنان

 اینکه از است ممکن و کنند می فکـر هاان عواطـف یـا تیسالم

 یا شوند ناراحت دهیم می ها آن به را مراقبتی خود مسئولیت

  .]12[شـوند افسـرده ،شوند می روبرو مشکالت با که هنگامی

 دبیرسـتانی، دختـر انآموز دانش روی بر Abbasi همطالع در 

 را ورزش و فیزیکـی فعالیـت موردپژوهش افـراد از درصـد 9/79

 بد غذایی رژیم دارای نیز ها آن درصـد 2/17 و دادند نمی انجـام

 پرســتاری دانشـجویان روی Hossein Khani مطالعه .]12[بودند

 موردبررسی دانشــجویان درصــد3/1 تنهــا کــه داد نشــان

 بودنــد خــوب حــد در بهداشــتی رفتارهــای دارای

 متوسطی حد در بهداشتی رفتارهای ها آن ــددرص 88 که درحالی

 کـه دادنـد نشـان محققـان جهـانی بعـد در همچنین .داشتند را

 اسـتعمال ماننـد پرخطر رفتارهـای در زیـادی انآموز دانش

 غـذایی رژیـم فیزیکـی، فعالیـت عـدم تنبـاکو، از اسـتفاده الکـل،

 وRozmus  توسـط که ای مطالعه در ].12[شوند می درگیـر ناسـالم

 Albama at  جنوبی نواحی مدارس در 2005 سـال در همکـاران

Birminham پرخطر رفتارهای و سالمت ارتقای بررسی شد، انجام 

 واحـدهای از درصـد 34 کـه داد نشـان پسـر انآموز دانش در

 درصد 47 سیگاری، درصد 14 ،وزن اضافه دارای موردپژوهش

 فعال جنسی ازنظر ها آن از درصد32 و اجوان ماری مصرف به عادت

 بهداشـتی رفتارهای از باید  انآموز دانش لذا  ].17-11 [هستند

 و سـالمت بهبـود جهت در را آن بتوانند تا باشند آگاه صـحیح

 تطبیقی بررسی همچنین  .]11[ کاربندند به خـود زنـدگی کیفیـت

 ترکیه فرانسه، ،استرالیا ، ژاپن کشور چهار با ایران انآموز دانش

 دهان بهداشت سیگار، تغذیه، چاقی، های مؤلفه که  دهد می نشان

 به رو ایران در پرخطر رفتارهای و مقاربتی بیمارهای دندان، و

 فاکتورهـای شناسـایی اهمیـت دلیل به لذا ]19 [ است افزایش

 قشر در سالمت ارتقای و بهداشت  رفتارهای پـذیرش در مؤثر

 در شده پذیرفته ناسـالم عـادات تغییر بودن تر تسخ و آموز دانش

 اسناد و قوانین در امر این به بایستی سالی بزرگ در جوانی دوران

 ]12،13 [ شود وافر توجه مدارس در آن تبع به و باالدستی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                             3 / 14

http://edcbmj.ir/article-1-1079-fa.html


 1392شهریور  –مرداد ▐ 3 شماره 9 سال▐ راهبردهای آموزش در علوم پزشکیمجله 

437 

 

 این تواند می سالمت ارتقای و بهداشت آموزش بنابراین

 دانش، تا دده قرار انآموز دانش و معلمان اختیار در را فرصت

 ها آن ، زندگی طول در که کنند کسب را هایی مهارت و اطالعات

 خواهد رهنمون مناسب بهداشتی رفتارهای و عادات سوی به را

 سالمت و کرده تأیید را نگاه این درستی نیز  Jamaliyan ساخت

 است؛ دانسته کشور یک پشتوانه ترین بزرگ را جامعه افراد

 انآموز دانش سالمت سالم، جامعه یک داشتن برای که ای گونه به

 آموزش اینکه ضمن ، کند می مطرح ضرورت یک عنوان به را

 تا داند می انآموز دانش حق را سالمت ارتقای و بهداشت

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

 تر، مهم و، آن از آگاهی خود، سالمت تأمین ،زا بیماری از عوامل

 مهارت و دانش این او نظر به. ]44[ کند آگاه مهارت و فن کسب

 .قرارگیری انآموز دانش دسترس در تحصیل دوران در باید

 هر زندگی در سالمت که نقشی و اهمیت به توجه با لذا 

 توسعه در مهم منبع یک عنوان به ازآنجاکه و دارد ما از یک

 امر این هب توجه شود، می مطرح فردی و اجتماعی اقتصادی،

 برای نیز ما و رود می شمار به هردولتی مهم وظایف از خطیر

 نیازمند سالمت، ارتقای یعنی ارزشمند، هدف این به دستیابی

 ایجاد درزمینه هایی آموزش هستیم؛  مدارس در بهداشت آموزش

در  ویژه به گوناگون، کشورهای در که سالمت و بهداشت رفتار،

 کردن عملیاتی پایگاه بهترین روسد محتوای و مدارس ما، کشور

 تحلیل دارد قصد پژوهش این راستا، این در. هستند ها آن

 آموزش های مؤلفه بر اساس را بنیادین تحول طرح محتوای

 تغذیه، سالمت جسم، سالمت ازجمله سالمت ارتقای و بهداشت

 حوادث خانواده، سالمت ،زیست محیط سالمت محیط، سالمت

 رفتارهای از پیشگیری روانی، المتس بدنی، تحرک ایمنی،

 بهداشت  معلولیت، ها، بیماری از پیشگیری و کنترل پرخطر،

 . دهد قرار موردبررسی مدرسه بهداشت و عمومی

 ها روش

. است شده استفاده محتوا تحلیل روش از تحقیق این در

.  بود( تصاویر و ها تمرین ، ها پرسش متون،)صفحات تحلیل واحد

 این ازجمله.  شود می طی مختلفی مراحل وامحت تحلیل برای

 :نمود ذکر را زیر عمده مرحله سه توان می مراحل

 (دهی سازمان و سازی آماده) تحلیل از قبل مرحله -1        

 (پیام)مواد بررسی -4

 ]41 [ نتایج پردازش -3

 یعنـی  محتـوا  تحلیـل  سـوم  مرحلـه  بـر  پژوهش این توجه کانون

 از پـس  یعنـی . باشـد  مـی  پیام از شده آوری جمع های داده پردازش

 تحلیـل  آمـده  دسـت  بـه  اطالعات آن، بندی مقوله و پیام رمزگذاری

 کـه  اسـت  شده ارائه خصوص این در بسیاری فنون امروزه،.  شدند

 دسـته  این. باشد می ها مقوله فراوانی از درصدگیری بر ها آن اساس

 ایجنتـ  کـه  باشـند  مـی  خود خاص ریاضی مشکالت دارای فنون از

 از است شده تالش پژوهش این در. کرد خواهد اعتبار کم را ها آن

 پـردازش  برای ،هاست سیستم نظریه از برگرفته که جدیدی روش

 کـه  باشـد  مـی  "شـانون  آنتروپی" روش این. شوند استفاده نتایج

 و جدیــد نگــاه بــا  محتــوا تحلیــل بحــث  در را هــا داده پــردازش

 تحلیـل  روش این اساس بر. کند می مطرح کیفی و کمی صورت به

.  کنـد  مـی  عمل معتبرتر و تر قوی بسیار  محتوا تحلیل در ،ها داده

 عـدم  گیری اندازه برای است شاخصی اطالعات، تئوری در آنتروپی

 اسـاس  بـر . شود می بیان احتمال توزیع یک ،وسیله به که اطمینان

 ازنظـر  طـرح  محتوای است، مشهور جبرانی مدل به که روش این

 28 و اصلی  مؤلفه دوازده و( آموزش یادینطرح تحول بن خگوپاس

 قـرار  موردبررسـی   سالمت ارتقای و بهداشت آموزش فرعی مؤلفه

 .  گرفت

 با سالمت ارتقای و بهداشت آموزش های مؤلفه روایی

 درسی برنامه و سالمت حیطه متخصصان ازنظرت استفاده

 نتایج از درستی و صحت از اطمینان برای. است شده سنجیده

 دیگر نفر شش توسط ؛ محقق بر عالوه باالدستی اسناد ،ها تحلیل

 و تحلیل مورد نیز بودند بهداشت آموزش درزمینه متخصص که

 تحلیل فرم از یکسان برداشت منظور به و گرفت قرار بررسی

 های مؤلفه بهداشت، آموزش با ارتباط در پژوهش همکاران محتوا،

 ].22[شدند هماهنگ یگریکد با تحلیل واحدهای و آن

 قالـب  در پاسـخگو  هـر  تناسـب  بـه  هـا  مقوله حسب بر پیام ابتدا در

 مراحل فراوانی جدول های داده بر اساس. شود می شمارش فراوانی

 .شود می انجام ترتیب به زیر

 شـوند  بهنجـار  باید فروانی جدول های فراوانی ماتریس: اول مرحله

 :شود می دهاستفا رابطه این از کار این برای که

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

F   =مؤلفه  فراوانی      P  = فراوانی ماتریس شده هنجار      = i   پاسخگو شماره 

= n   مؤلفه تعداد       = m   پاسخگو تعداد                        j =     فهمؤل شماره                       
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 در و کرده محاسبه را مقوله هر اطالعاتی بار: دوم مرحله

 زیر رابطه از منظور این برای و دهیم می قرار مربوط های تونس

 :شود می استفاده

Ej=-k    (i=1, 2, 3,..., m, 

j=1, 2…, n)       k= 

  = Ej   اطالعاتی بار    P   = فراوانی ماتریس شده هنجار     i   = پاسخگو شماره 

m    =پاسخگو تعداد    j   = مؤلفه شماره      =Ln لگاریتم= n       مؤلفه تعداد        

 یتاهم ضریب نشانگرها، اطالعاتی بار از استفاده با  :سوم مرحله 

 بـار  دارای که نشانگری هر  .شود می محاسبه نشانگرها از یک هر

 برخـوردار  بیشـتری  Wj اهمیـت  درجه از باشد بیشتری اطالعاتی

 .است

Wj=   

 

 =Ej  اطالعاتی بار     =Wj  اهمیت درجه    j    =مؤلفه شماره    n   = مؤلفه تعداد         

 صفر برابر که JiPمقادیر JE محاسبه در ، است ذکر به زمال

 با ریاضی محاسبات در نهایت بی جواب و خطا بروز دلیل به باشد

 شاخصی JW. است شده جایگزین 0.00001  کوچک بسیار عدد

 شکل به توجه با پیام، یک در را مقوله هر اهمیت ضریب که است

 ،W بردار به هتوج با طرفی  از.  کند می مشخص ،پاسخگوها

 .]43 [ایم کرده بندی رتبه نیز را پیام از حاصل های مقوله

 و بهداشت آموزش های مؤلفه شد سعی پژوهش این در

.  شود بررسی آموزش بنیادین تحول طرح متن در سالمت ارتقای

 همان از باید سالمت و بهداشت به مربوط عادات  Hiroshi نظر به

 و ها یماریب از بسیاری بروز از تا دشو شروع زندگی اولیه یها دوره

 به رسیدن برای.  کند جلوگیری روحی و جسمی یها ییناتوانا

 و تصویب قوانین در الزم یها آموزش و اصول  از باید هدف این

 .  شود داده آموزش افراد به  آن قالب در

 ارتقای و بهداشت آموزشمؤلفه  14 پژوهش این در 

 از یک هر پیشین مطالعات بقط که شد گرفته نظر در سالمت

 ییها مؤلف خرده شامل سازی شاخص فرایند طیها  مؤلفه این

 وها  مؤلفه تدوین برای.  اند شده ارائه زیر جدول در که  شوند یم

 HelmSereshtپژوهشی  مطالعات از پژوهش، این یها شاخص

 Delpishe ، ShahHoseyni، Shaderz، Askandariو

،Jamison،Akerman  ، Lason ، شد استفاده... و .  

 و بهداشـت  آموزش مستقل طور به پژوهشی تاکنون ازآنجاکه البته

 بررسـی  را آمـوزش  بنیـادین  تحـول  طرح متن در سالمت ارتقای

 از پـژوهش  یهـا  شـاخص  وهـا   مؤلفـه  تهیـه  بـرای  ، اسـت  نکرده

 یهــا شــاخص وهــا  مؤلفــه نــهیدرزم پیشــین مختلــف تحقیقــات

. کارشناسان بهداشت و کتاب استفاده شدپزشکان،  یآرا ،موردنظر

آمـوزش   یها مؤلفه یریگ اندازه یها پس از مشخص شدن شاخص

 قـانون  ی، اطالعات بر اساس مدل آنتروپسالمت یبهداشت و ارتقا

 میزان ،مدل ینشدند و بر اساس هم یلو تحل یهو تجز یآور جمع

 سـالمت  ارتقـای  و بهداشت آموزش یها مؤلف از یک هر به توجه

 شد .   یآموزش بررس یادینو طرح تحول بن متن رد

 ها افتهی

 تحول سند کل بررسی از که دهد یم نشان( 1) جدول

 بیشترین مورد 97 با روانی سالمت به مربوط ی مؤلفه بنیادین

 به مربوط مقدار کمترین و داده، اختصاص خود به را فراوانی

 های مؤلفه  فراوانی 191 مجموع از و .است فراوانی 4 با معلولیت

 43 جسم، سالمت به مورد 3 ، بنیادین تحول سند در سالمت

 سالمت به مورد 1 محیط، سالمت به مورد 4 تغذیه، سالمت به مورد

 حوادث به مورد 1 خانواده، سالمت به مورد 44 ،زیست محیط

 مورد 2 روانی، سالمت به مورد 97 بدنی، تحرک به مورد 4 ایمنی،

 یریگ شیپ و کنترل به مورد 4 پرخطر، یرفتارها از پیشگیری به

 و عمومی بهداشت به مورد 38 معلولیت، به مورد 4 ،ها بیماری از

 .است شده اشاره مدرسه، بهداشت

 و اطالعاتی بار میزان بیشترین که دهد می نشان( 3) جدول

 بنیادین تحول سند در سالمت های مؤلفه بین در اهمیت ضریب

 و( 94/4) مقدار با مجموعاً  روانی سالمت های مؤلفه به مربوط

 جسم، سالمت به اهمیت ضریب و اطالعاتی بار میزان کمترین

 تحرک ایمنی، حوادث ،زیست محیط سالمت محیط، سالمت

 مقدار با مجموعاً معلولیت  و پرخطر رفتارهای از پیشگیری بدنی،

 .باشد می( 4)
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 ایران اسالمی جمهوری وپرورش آموزش بنیادین تحول سند در تسالم یها مفروضه به توجه فراوانی توزیع:  1 جدول

 فراوانی  ها مؤلفه

 3 بخش 4 بخش 1 بخش شاخص خرده شاخص
 هر مجموع

 فراوانی خرده

 مجموع

 فراوانی

 شاخص

 جسم سالمت

 1 4 1 4 بدن های یستمس

 1 4 4 1 حیات چرخه 3

 1 4 4 1 اندام از مراقبت

 تغذیه سالمت

 4 4 4 4 غذایی ادمو با آشنایی

43 

 1 4 1 4 ای یهتغذ نیازهای

 4 4 4 4 گیاهی پوشش

 4 4 4 4 جانوری پوشش

 4 4 4 4 انرژی

 44 14 8 2 رشد پایش

 4 4 4 4 ای یهتغذ الگوی

 4 4 4 4 غذایی مواد بهداشت

 محیط سالمت

 4 4 4 4 آب بهداشت

 4 4 4 4 هوا بهداشت 4

 4 4 4 4 خاک بهداشت

 سالمت

 زیست محیط

 4 4 4 4 صوتی آلودگی

1 
 1 4 4 1 آن دفع و زباله

 4 4 4 4 جوندگان و بندپایان با مبارزه

 4 4 4 4 بهداشتی دفع و فاضالب

 سالمت

 خانواده

 9 4 9 4 جمعیت

44 

 2 4 2 4 نوجوان سالمت

 9 3 3 4 کودکان از مراقبت

 4 4 4 4 بارداری دوران یها مراقبت

 4 4 4 4 خانوادگی روابط مراقبت

 ایمنی حوادث

 4 4 4 4 منزل در حوادث از پیشگیری

1 

 1 1 4 4 مدرسه در حوادث از پیشگیری

 4 4 4 4 جامعه در حوادث از پیشگیری

 4 4 4 4 طبیعی بالیای با مقابله

 4 4 4 4 کار محیط بهداشت و اولیه یها کمک

 4 1 1 4 4 اندام تناسب و بدنی تحرک اهمیت بدنی تحرک
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 4 4  4 آن قوانین و ایمنی ورزش انواع

 4 4 4 4 آن انواع و بازی اهمیت

 4 4 4 4 حرکتی یها مهارت

 4 4 4 4 اصالحی حرکات

 4 4 4 4 نیروزا مواد

 1 4 1 4 ورزشی تغذیه و بهداشت

 روانی سالمت

 32 7 12 14 نفس عزت و خود شناخت

97 

 14 3 2 3 عواطف و احساسات

 19 2 14 4 گیری یمتصم

 42 2 12 9 ارتباط برقراری

 2 4 4 4 نقاد تفکر

 2 1 4 4 همساالن روابط

 از پیشگیری

 رفتارهای

 پرخطر

 3 4 3 4 ناسالم عادات

2 

 4 4 4 4 اعتیاد

 4 4 4 4 آن انواع و مخدر مواد

 4 4 4 4 بدن در سیگار اثرات

 1 4 1 4 خشونت

 4 4 4 4 ایدز

 و کنترل

 از گیری یشپ

 ها بیماری

 4 4 1 1 بیماری و سالمت

 4 4 4 4 بیمار از مراقبت 4

 4 4 4 4 ها بیماری با آشنایی

 معلولیت

 4 4 4 4 معلولیت اهمیت

 4 4 4 4 معلول افراد به کمک و پیشگیری 4

 4 4 4 4 معلولیت انواع

 بهداشت

 و عمومی

 بهداشت

 مدرسه

 17 12 4 4 محله و مدرسه فعالیت

38 
 4 4 4 4 عمومی بهداشت و اجتماعی عوامل

 19 14 3 2 فردی سالمت

 4 4 4 4 ای یهتغذ سالمت

 191 191 92 89 21 کل جمع
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 (Pi) 23 جدول شده بهنجار یها داده:  2 جدول

 کتب ها مؤلفه

 3بخش 4بخش 1بخش شاخص خرده شاخص

 جسم سالمت

 4 1 4 بدن های سیستم

 4 4 1 حیات چرخه

 4 4 1 اندام از مراقبت

 تغذیه سالمت

 4 4 4 غذایی مواد با آشنایی

 4 1 4 ای تغذیه نیازهای

 4 4 4 گیاهی پوشش

 4 4 4 جانوری پوشش

 4 4 4 انرژی

 222/4 392/4 184/4 رشد پایش

 4 4 4 ای تغذیه الگوی

 4 4 4 غذایی مواد بهداشت

 محیط سالمت

 4 4 4 آب بهداشت

 4 4 4 هوا بهداشت

 4 4 4 خاک بهداشت

 زیست محیط سالمت

 4 4 4 صوتی آلودگی

 4 4 1 آن دفع و زباله

 4 4 4 جوندگان و بندپایان با مبارزه

 4 4 4 بهداشتی دفع و فاضالب

 خانواده سالمت

 4 1 4 جمعیت

 4 1 4 نوجوان سالمت

 244/4 244/4 4 کودکان از مراقبت

 4 4 4 بارداری دوران های مراقبت

 4 4 4 خانوادگی روابط مراقبت

 ایمنی حوادث

 4 4 4 منزل در حوادث از پیشگیری

 1 4 4 مدرسه در حوادث از پیشگیری

 4 4 4 جامعه در حوادث از پیشگیری

 4 4 4 طبیعی بالیای با مقابله

 4 4 4 کار محیط بهداشت و اولیه های کمک

 بدنی تحرک
 1 4 4 اندام تناسب و بدنی تحرک اهمیت

 4 4 4 آن قوانین و ایمنی ورزش انواع
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 4 4 4 آن انواع و بازی اهمیت

 4 4 4 حرکتی های مهارت

 4 4 4 اصالحی حرکات

 4 4 4 نیروزا مواد

 4 1 4 ورزشی تغذیه و بهداشت

 روانی سالمت

 449/4 221/4 323/4 نفس عزت و خود شناخت

 344/4 244/4 344/4 عواطف و احساسات

 493/4 934/4 142/4 گیری یمتصم

 194/4 944/4 424/4 ارتباط برقراری

 244/4 4 244/4 نقاد تفکر

 444/4 244/4 244/4 همساالن روابط

 پرخطر رفتارهای از پیشگیری

 4 1 4 ناسالم عادات

 4 4 4 اعتیاد

 4 4 4 آن انواع و مخدر مواد

 4 4 4 بدن در سیگار اثرات

 4 1 4 خشونت

 4 4 4 ایدز

 از گیری پیش و کنترل

 ها بیماری

 4 244/4 244/4 بیماری و سالمت

 4 4 4 بیمار از مراقبت

 4 4 4 ها بیماری با آشنایی

 معلولیت

 4 4 4 معلولیت اهمیت

 4 4 4 معلول افراد به کمک و پیشگیری

 4 4 4 معلولیت انواع

 بهداشت و عمومی بهداشت

 مدرسه

 884/4 118/4 4 محله و مدرسه فعالیت

 4 4 1 عمومی بهداشت و اجتماعی عوامل

 934/4 128/4 411/4 فردی سالمت

 4 4 4 ای تغذیه سالمت
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 وپرورش آموزش بنیادین تحول سند در سالمت یها مفروضه( Wj) اهمیت ضریب و( Ej) اطمینان عدم مقدار:  3 جدول

  ها مؤلفه

 (Wj)اهمیت ضریب (Ej)اطمینان عدم مقدار شاخص خرده شاخص

 جسم سالمت

 4 4 بدن های سیستم

 4 4 حیات چرخه

 4 4 اندام از مراقبت

 تغذیه سالمت

 4 4 غذایی مواد با آشنایی

 4 4 ای تغذیه نیازهای

 4 4 گیاهی پوشش

 4 4 جانوری پوشش

 4 4 نرژیا

 114/4 923/4 رشد پایش

 4 4 ای تغذیه الگوی

 4 4 غذایی مواد بهداشت

 محیط سالمت

 4 4 آب بهداشت

 4 4 هوا بهداشت

 4 4 خاک بهداشت

 زیست محیط سالمت

 4 4 صوتی آلودگی

 4 4 آن دفع و زباله

 4 4 جوندگان و بندپایان با مبارزه

 4 4 بهداشتی دفع و فاضالب

 خانواده متسال

 4 4 جمعیت

 4 4 نوجوان سالمت

 472/4 931/4 کودکان از مراقبت

 4 4 بارداری دوران های مراقبت

 4 4 خانوادگی روابط مراقبت

 ایمنی حوادث

 4 4 منزل در حوادث از پیشگیری

 4 4 مدرسه در حوادث از پیشگیری

 4 4 جامعه در حوادث از پیشگیری

 4 4 طبیعی بالیای با مقابله

 4 4 کار محیط بهداشت و اولیه های کمک

 بدنی تحرک
 4 4 اندام تناسب و بدنی تحرک اهمیت

 4 4 آن قوانین و ایمنی ورزش انواع
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 4 4 آن انواع و بازی اهمیت

 4 4 حرکتی های مهارت

 4 4 اصالحی حرکات

 4 4 نیروزا مواد

 4 4 ورزشی تغذیه و بهداشت

 روانی سالمت

 114/4 929/4 نفس عزت و خود ناختش

 119/4 991/4 عواطف و احساسات

 493/4 844/4 گیری تصمیم

 144/4 828/4 ارتباط برقراری

 472/4 931/4 نقاد تفکر

 114/4 994/4 همساالن روابط

 از پیشگیری

 پرخطر رفتارهای

 4 4 ناسالم عادات

 4 4 اعتیاد

 4 4 آن انواع و مخدر مواد

 4 4 بدن در سیگار اتاثر

 4 4 خشونت

 4 4 ایدز

 گیری پیش و کنترل

 ها بیماری از

 472/4 931/4 بیماری و سالمت

 4 4 بیمار از مراقبت

 4 4 ها بیماری با آشنایی

 معلولیت

 4 4 معلولیت اهمیت

 4 4 معلول افراد به کمک و پیشگیری

 4 4 معلولیت انواع

 و عمومی بهداشت

 رسهمد بهداشت

 439/4 334/4 محله و مدرسه فعالیت

 4 4 عمومی بهداشت و اجتماعی عوامل

 497/4 848/4 فردی سالمت

 4 4 ای تغذیه سالمت

 بحث

 از باالدستی اسناد و متون محتوای تحلیل به توجه با

 در که فراوانی( 191) ، بنیادین تحول سند کل بررسی مجموع

 .  است شده بررسی فرعی مؤلفه 27 و اصلی مؤلفه 14

 که است داده نشان ها مؤلفه فراوانی از حاصل های یافته

 نیستند برخوردار نرمال توزیع از سالمت نظام های مؤلفه

  برخی به که درحالی

 

 

 در. اسـت  شـده  بیشـتری  توجه ها مؤلفه سایر نسبت به ها مؤلفه از

 نهمچنـی . گرفتنـد  قرار کمتری موردتوجه ها مؤلفه از برخی مقابل

 نشـان  بنیـادین  تحـول  متـون طـرح   بین در ، آمده دست به فراوری

. باشـند  نمی برخوردار نرمال توزیع از موجود های مؤلفه که دهد می

 بنیـادین  تحـول  سـند  در سـالمت  نظـام  های مؤلفه در که طوری به
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 بـه  را فراوانـی  بیشـترین  مورد 97 با روانی سالمت به مربوط مؤلفه

 4 بـا  معلولیـت  بـه  مربـوط  مقـدار  ینکمتر و داده، اختصاص خود

 .است فراوانی

 بنیادین تحول طرح متن تحلیل نتایج به توجه با

 حد در متأسفانه که گرفت نتیجه چنین توان می وپرورش آموزش

 اسناد این در سالمت ارتقای و بهداشت آموزش به کم خیلی

 تحول سند)اسناد به توجه با که درحالی. است شده پرداخته

 اساسی، قانون  2 ،2 ،3 برنامه ،قانون ،وپرورش آموزش بنیادین

 که( سالمت نظام تحول طرح ، سالمت حوزه در ها دستورالعمل

 و ضرورت سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش موضوع صراحتاً

 و مهم ابعاد از یکی عنوان به آن مراقبت های راه و آن اهمیت

 انتظار .ستا گردیده بیان مختلف، ابعاد در توسعه زیربنایی

 سالمت نظام حوزه در بهداشت های مؤلفه به حداقل که رفت می

 طرح در بیشتر چه هر افراد و شود پرداخته موردقبول حد در

 و مسائل سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش با بنیادین تحول

 .شوند آشنا..  و آن از مراقبت های راه ، آن مشکالت

 جمهـوری  آموزشـی  نظام در باالدستی اسناد ضعف به توجه با لذا

 کمتـری  توجه سالمت ارتقای و بهداشت آموزش به ایران اسالمی

 Badkobi،Diba، Farmihini های پژوهش نتایج با که.  است شده

Frahani، Salehi Omran و بهداشـت  آمـوزش  کننـد  می بیان که 

ــای ــالمت ارتق ــه  س ــوان ب ــی عن ــوزش از بخش ــهروندی آم  و ش

 دیگـر  عمـدتاً  و ایـران  آموزشی نظام یدرس برنامه در شدن یجهان

] 42-49 [اســـت  شـــده واقـــع مغفـــول آســـیایی کشـــورهای
  

ــایج و ــژوهش نتــــــ و  Ferdosi، GHahramani، Khlili پــــــ

Mohammadizeidi هـای  مؤلفـه  هـای  آمـوزش  دهند می نشان که 

 نگرش در تغییر ایجاد توانایی انآموز دانش به  سالمت و بهداشتی

 آن یریکارگ به برای کافی مهارت از انآموز دانش و نداشته را ها آن

 پـژوهش  های یافته نتایج همچنین و ]49-49 [نیستند  برخوردار

Torani  وKarmaddini ، Ghazavi، Salehi Omranایـن  دیمؤ که 

 طـور  بـه  سـالمت  و بهداشتی های مؤلفه های آموزش که است نکته

 سـجم من اسـت،  آمـده  مختلـف  های دوره های کتاب در ای پراکنده

 همخـوانی  سـت ین مشـخص  چـارچوب  و برنامه بر اساس و نیست

  ]49،34[ دارد
 چنـدین  جامعه افراد همه چون اساس این بر بنابراین.

 تربیـت  و تعلیم منظور به را خود رشد مراحل نیتر حساس از سال

 آموزشـی   کیفیـت  از برخـورداری  برای باید پس کنند، می سپری

 مـدارس  در بهداشـت  هـای  فـه مؤل آموزش رفتار زمینه در مطلوب

 اسـناد  در را آموزشـی  هـای  شـیوه  و مطالب سالمت، ارتقای جهت

  از بتـــــــوانیم تـــــــا کنـــــــیم متحـــــــول باالدســـــــتی

 منـد  بهـره  فراگیـران  و دهنـدگان  تعلیم عملی و ذهنیی هاتوانایی

 اسـناد  ضـعف  بـه  توجه با هدفی چنین تحقق برای لذا .]31 [شویم

 در آن تبـع  بـه  و مـدارس  در یبهداشت مشکالت شیوع و باالدستی

 در بهداشـتی  هـای  مؤلفـه  آموزش جامع طراحی باید جامعه سطح

 هـا،  مهـارت  جدیـد،  دانـش  تا شود گذاری پایه بنیادین تحول طرح

 هـای  نسل زندگی برای و برتر کیفیت مسیر در نظریات و ها ارزش

 قالـب  در انآمـوز  دانـش   تربیـت  و تعلـیم  بـا  تا یابد توسعه آینده

 و درمانی بهداشتی، های مؤلفه آموزش با بتوانیم درسی، ایه کتاب

 و بـازدهی  افـزایش  تندرسـتی،  خدمات کارایی ارتقای ، پیشگیری

 تندرسـتی  سـطح  افزایش طریق از)  تولید افزایش ، هزینه کاهش

 و هـا  بیمـاری  کـاهش  لهیوسـ  به(  کرده لیافراد تحص ویژه به ، افراد

 مسـئولیت  احساس و اجتماعی های دگرگونی کار، از ناشی حوادث

 آمـوزش  نهایتـاً  و شـود  مـی  خـویش  روزمـره  زندگی قبال در افراد

 [شود عموم فکری تحول باعث تواند می سالمت ارتقای و بهداشت

 مسـائل  توصـیف  و تشخیص قدرت کسب ضمن بتوانند افراد تا ]3

 بهداشت در موجود های آسیب حل برای الزم مهارت از بهداشتی،

 بـه  نسـبت  جدید، های روش ابداع ضمن و شده مند بهره سالمت و

 داشـته  مسـئولیت  احسـاس  جامعـه  و مـدارس  در سالمت ارتقای

 ]34 [باشند

 گیری نتیجه

 توجه میزان که دهند می نشان تحلیل های یافته ، درمجموع

 متفاوت سالمت ارتقای و بهداشت آموزش های مؤلفه از یک هر به

 طرح متون محتوای در که رفتگ نتیجه توان می بنابراین ؛ است

 یا و کمتر بهداشت آموزش های مؤلفه از برخی به بنیادین تحول

 آن تبع به و بهداشت آموزش که درحالی است، نشده توجهی اصالً

 جامعه بقای ضامن و پیشرفت عامل ترین مهم سالمت ارتقای

 بهداشت، بعد در توسعه های برنامه اداره و اجرا ، طراحی. است

 سالمت چون ای پایه مفاهیم زیربنای دیگری عامل هر از بیش

 مصوبات و قوانین که ساخت خاطرنشان باید همچنین.]33 [ است

 و تشکیل را کودکی دوران عاداتی و ها نگرش توانند می یباالدست

 کنند می ایفا بسزایی نقش یسال بزرگ دوران های گیری تصمیم در

 کودکی دوران دارد می  بیان( Basil، 4444) که طور همان ؛

 آموزش و دارند بهداشتی های نگرش ایجاد در زیادی اهمیت

 های نگرش پرورش برای راهی دوران، این در بهداشتی مسائل

 این از و  است انسان در سالمت ارتقای آن طبع به و بهداشتی

  انآموز دانش در جیتدر به  سالمت به توجه و بهداشتی  باور طریق

آموزش  کههستند نیز معتقد   Harlow و Siban  .گردد می ایجاد

بهداشت و ارتقای سالمت یکی از عوامل توسعه اقتصادی و 

اعث ارتقای کارایی ، بدرمانی و پیشگیری ازنظراجتماعی است و 

، افزایش تولید خدمات تندرستی، افزایش بازدهی و کاهش هزینه
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( انموزآ دانش ویژه به) از طریق افزایش سطح تندرستی افراد ، 

اجتماعی و  های یدگرگون ،و حوادث  ها یماریکاهش ب یلهوس به

و  شود یاحساس مسئولیت افراد در قبال زندگی روزمره خویش م

باعث تحول  تواند یم ارتقای سالمت وبهداشت آموزش  یتاًنها

 طور به ایران ما کشور ازآنجاکه بنابراین ]32 [باشد میفکری عمو

 و زیخ نفت کشوری طرفی از و ستا توسعه درحال روزافزونی

 توسعه به مبرمی نیاز ، آید می حساب به یصنعت مهین جهیدرنت

 و بهداشتی های مؤلفه آموزش بنابراین،.  دارد بهداشتی آموزش

 باالیی بسیار اهمیت از آموزشی مراکز کلیه در آن صحیح توسعه

 ، مرتبط ای گونه به باید باالدستی متون رو نیازا .باشد می برخوردار

.  شوند ارزشیابی و اجرا طراحی، آموزش در مؤثر و سودمند

 حس ارضای و اجتماعی عاطفی، نیازهای پاسخگوی که طوری به

 دنیای ، خود از الزم شناخت امکان و بوده افراد کنجکاوی

 ایجاد آرامش و امید ها آن در و بدهد ها آن به را ها ارزش پیرامون،

 .  کند

 تقدیر و تشکر

 دانشکده اساتید تمامی زا دانند می الزم خود بر دگاننویسن

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزش و روانشناسی و تربیتی علوم

 تشکر و تقدیر نمودند یاری پژوهش این در را ما که تبریز دانشگاه

 .  آورند عمل به

 اخالقی هیدییتأ

 کامالً طور به و نویسنده خود توسط متون بررسی کلیه

 .  است رفتهگ صورت علمی

 تعارض منافع

 علوم در آموزش راهبردهای مجله و نویسندگان بین 

 .ندارد وجود منافع تعارض گونه چیه پزشکی

 

 یمنابع مال

 است گردیده منابع تأمین محقق توسط 

 
 

. 
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