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Background and Aims: Health education and health promotion curriculum is 

very important subject in order to raise awareness and develop a health culture of 

student. For the importance of health issues in the process of students’ health, it is 

necessary to establish an educational curriculum that can be able to hold all essential 

needs of health education. 

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

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

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

measure uncertainty expressed by a probability distribution. The content of all text 

books the Grade sixlong with 12 main components and 58 sub-components of 

Health education and promotion was examined. 

Results: After discussing the entire six grade 8 books, the component related 

to mental health with 73 and physical activity with 735 cases allocate the 

highestfrequency, and control and prevention of diseases was the least frequent with 

6 frequency. 

 Conclusion: In the content of textbooks, some components of health 

education not even noticed or is less significant, while health is the most important 

factor in development and guarantee the progress of society. So that the design, 

implementation and management of development programs in the healthcare, 

underlie basic concepts such as health more than any other factor. 

    KeyWords: Health Education, Health Promotion , content Analysis, Text books the 

Grade six, Assumptions of Health System. 
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 برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت کل کتب دوره ششم ابتدایی بر اساس 

 ی نظام سالمتهامفروضه
 

 3حسین مطلبی، 2، یوسف ادیب1محمد عظیمی
 

 یرانو علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ا یشناسرواندانشکده ، یشناسروانگروه علوم تربیتی و  .9

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانگروه علوم تربیتی، دانشکده روان .9

  علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران، دانشگاه گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده آموزش بهداشت. .3

 اطالعات مقاله  
 

 

 

 

 

 چکیده

 تاریخچه مقاله

 17/07/1315 :دریافت

 30/11/1315 پذیرش:

 17/02/1316 :یننالآانتشار 
 

 

 

EDCBMJ 2017; 10(2): 91-102 

برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در ارتقای آگاهی  و توسعه فرهنگ  زمینه و اهداف:

سالمت دانش  درروندبهداشتی دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد برای توجه به اهمیت مسائل بهداشتی 

برنامه آموزشی که بتواند کلیه نیازهای ضروری آموزش بهداشت را در خود جای آموزان الزم است یک 

 دهد بایستی تدوین شود. 

 را هاداده پردازش که باشدمی "شانون آنتروپی"در این تحقیق از روش تحلیل محتوا  :بررسیروش 

 ، اطالعات تئوری رد آنتروپی. کندمی مطرح کیفی و کمی صورتبه و جدید نگاه با محتوا تحلیل بحث در

طرح  محتوای. شودمی بیان احتمال توزیع یک وسیله،به که اطمینان عدم گیریاندازه برای است شاخصی

 آموزش فرعی مؤلفه 85 و اصلی مؤلفه دوازده و( متن کلیه کتب دوره ششم ابتدایی )پاسخگو  ازنظر

 گرفت. قرار موردبررسی سالمت ارتقای و بهداشت
 

 ابتدایی ششم کتاب پایه 5 بررسی کلج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که نتای: هایافته

مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده،  238و حرک بدنی  237سالمت روانی با مؤلفه مربوط به

  فراوانی است. 6ها با و کمترین مقدار مربوط به کنترل و پیشگیری از بیماری

 اصالً یا و کمتر سالمت آموزشهای مؤلفه برخی به رسمی درسیهای کتاب توایمح در: گیرییجهنت

که طوریبه .است جامعه بقای ضامن و پیشرفت عامل ترینمهم سالمت کهدرحالی است، نشده توجهی

ای پایه مفاهیم زیربنای دیگری عامل هر از بیش بهداشت، بعد در توسعههای برنامه اداره و اجرا طراحی،

 است سالمت چون

ی هامفروضهآموزش بهداشت و ارتقای سالمت، تحلیل محتوا، کتب دوره ششم ابتدایی،  کلیدی کلمات

 نظام سالمت

 
 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول

 دکتر محمد عظیمی
 

، یشناسروانم تربیتی و گروه علو

دانشگاه فرهنگیان، دانشکده 

و علوم تربیتی، تبریز،  یشناسروان

 ایران

 

  تلفن:

1929115919 
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mohamadazimi1986@yahoo.com 

  

 مهمقد

 بسیار نقش که جامعه در ارزشمند بسیار نهادهای از یکی

 عهده بر بهداشت و ارتقای سالمت را توسعه و اشاعه در مهمی

 در سازمان این در.  باشدمی پرورش و آموزش سازمان دارد

 آموزش به مدارس در تا است شده آن بر سعی اخیر هایسال

 در مسائل بهداشتی آموزش و نمایند ایویژه توجه بهداشت

 این در گذاریسرمایه لذا. شوند گنجانیده درسی برنامه محتوای

 ]9[شودمی محسوب خطیر امر یک عنوانبه بنیادی بخش

اولیه  هایسالرا از  های بهداشتمؤلفهاگر آموزش که طوریبه

فردی مسئول و شایسته را در این  ،زندگی یک انسان آغاز کنیم 

و اگر این عمل در سطح گسترده صورت  ایمکردهتربیتزمینه 

رعایت مسائل نسلی را خواهیم داشت که گیرد، در آینده 

فروید  . ]9[دهدمیرا جزء الینفک زندگی خود قرار  بهداشتی

زندگی  هایسالاعتقاد داشت اساس شخصیت انسان در اولین 

 ایتااندازهبعدی زندگی  رویدادهای اگرچهو  شودریزی میپی
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را  تأثیرات گذشته تواننمی، دهدمیرفتار فرد را تحت تأثیر قرار 

 طوربهفروید  هاینظریهکامل از بین برد. حتی آدلر که با  طوربه

کامل موافق نبود نیز بر این عقیده است که آنچه در اولین 

 ]3[ یابدمی تا پایان عمر ادامه شودمی ریزیپیزندگی  هایسال

زندگی به کودکان آموزش داده اولیه  هایسالبنابراین، آنچه در 

شخصیت کودکان  چراکه. است العادهفوقیتی ، دارای اهمشودمی

، شودمیبه آنان آموزش داده  آنچهو  گیردمیشکل  هاسالدر این 

 به مربوط هایبرنامه این اساس در بر .سازدمیشخصیت آنان را 

 آموزش هایدوره ،تبع آن ارتقای سالمتبهداشت و به آموزش

 شمار به آموزشی هایترین دورهو حساس ترینمهم از عمومی

بهداشتی درروند سالمت  لذا با توجه به اهمیت مسائل .]2[آیندمی

دانش آموزان الزم است یک برنامه آموزشی که بتواند کلیه 

نیازهای ضروری شیوه عمل صحیح با آموزش بهداشت را در خود 

جای دهد تدوین شود. بنابراین برنامه ریزان درسی با تهیه و 

توانند کودکان را نسبت ناسب میتدوین یک محتوای آموزشی م

 ]1 [های مربوط به آن حساس نماید.های موجود و پدیدهبه چالش

های بهداشت و سالمت از طریق زیرا توجه به معضالت و آموزش

محتوا، مواد و کتب درسی جزء نیازهای ابتدایی و اساسی 

های زندگی کودک براثر شود که در نخستین سالمحسوب می

صورت رفتاری مسئوالنه در او به یت محیطی، بهاحساس مسئول

همچنین تأمین سالمت برای شهروندان از وظایف  ]7[آیدوجود می

تر های اخیر افزونهاست . ضرورت این امر در دههاولیه دولت

شده است. توسعه زندگی شهری، رشد جمعیت و کاهش منابع، 

در هم های جدید، نزدیک شدن ارتباط کشورها و بروز بیماری

ریختن مرزهای جغرافیایی و گره خوردن سرنوشت ساکنان کره 

قوانین اساسی کشورها  ]8[خاکی به یکدیگر ازجمله دالیل هستند

های نامه، ازجمله  قانون جمهوری اسالمی ایران و پیمان

بر اساس  ]1[المللی بر توسعه بهداشت در جهان تأکیددارندبین

شده در طول ربع قرن مات انجامهای ساالنه یونیسف ، اقداگزارش

گذشته، ایران را در جایگاهی شایسته ازنظر دستیابی به 

کنی بسیاری از های جهانی قرار داده است. ریشهشاخص

ها، تأمین آب آشامیدنی، سراسری شدن واکسیناسیون در بیماری

کل کشور، افزایش امید به زندگی و کاهش میزان مرگ و میر 

طورقطع آموزش . بهباشددستاوردها میکودکان ازجمله این 

های فوق نقش یابی به موفقیتدستبهداشت و ارتقای سالمت در 

خصوصاً آموزش کودکان و نوجوانان که  .کننده دارندتعیین

 تحقیقات امروزه ]95[باشندهای امروز و فردای جامعه میسرمایه

 سبک مـزمن، هایبیماری از بسـیاری علت که است داده نشان

 ارتقای و بهداشت  آموزش ]99[ است انسان رفتارهای و زندگی

 آن توسط آموزان دانش که است هاییراه بهترین از یکی سالمت

 نیمی حدود ]99[نمایند کنترل و حفظ را خـود سـالمتی توانندمی

 دهندمی تشکیل نوجوانان و کودکان را کشـور جمعیت از
 و آینـده نسـل گـرفتن لشک در آموزان دانش اینکه رغمعلی]99[

 نسبتاً مرحله در چون هستند مهم بسیار اجتماع سالمت ارتقاء

 ارتقای هایتالش در شوند،می گرفته نظر در زندگی از سالمی

 گرفته نظر در اولویت یک عنوانبه جهان سراسر در سالمت

 هایمهارت به ندرتبه آنان که است حالی در این ]93[ شوندنمی

 فکـر عواطـفشـان یـا سالمتی مدیریت برای جتماعیا یا زندگی

 هاآن به را مراقبتی خود مسئولیت اینکه از است ممکن و کنندمی

 شوند،می روبرو مشکالت با کههنگامی یا شوند ناراحت دهیممی

 آمـوزان دانش روی بر عباسی مطالعه در ]92[شـوند افسـرده

 فعالیـت موردپژوهش افـراد از درصـد 1/71 دبیرسـتانی، دختـر

 نیز هاآن درصـد 9/97 و دادندنمی انجـام را ورزش و فیزیکـی

 روی خانیحسین مطالعه ]99[بودند بد غذایی رژیم دارای

 درصــد3/9 تنهــا کــه داد نشــان پرســتاری دانشـجویان

 حــد در بهداشــتی رفتارهــای دارای موردبررسی دانشــجویان

 بهداشتی رفتارهای هاآن درصــد 88 کهالیدرح بودنــد خــوب

 محققـان جهـانی بعـد در همچنین .داشتند را متوسطی حد در

 پرخطر رفتارهـای در زیـادی آموزان دانش کـه دادنـد نشـان

 فعالیـت عـدم تنبـاکو، از اسـتفاده الکـل، اسـتعمال ماننـد

 ایمطالعه رد ]91[شوندمی درگیـر ناسـالم غـذایی رژیـم فیزیکـی،

 مدارس در 2005 لسـا در همکـاران وRozmus توسـط  که

 یارتقا بررسی شد، انجام Albama at Birminhamجنوبی  نواحی

 کـه داد نشـان پسـر آموزان دانش در پرخطر رفتارهای و سالمت

 درصد 99 وزن،اضافه دارای موردپژوهش واحـدهای از درصـد 39

 از درصد32 و جواناماری فمصر به عادت درصد 97 سیگاری،

 از باید آموزان دانش لذا. ] 79-89 [هستند فعال جنسی ازنظر هاآن

 جهت در را آن بتوانند تا باشند آگاه صـحیح بهداشـتی رفتارهای

 ]99[ کاربندند به خـود زنـدگی کیفیـت و سـالمت بهبـود

 ، ژاپن کشور چهار با ایران آموزان دانش تطبیقی بررسی همچنین

 چاقی، هایمؤلفه که  دهدمی نشان ترکیه فرانسه، استرالیا،

 و مقاربتی بیمارهای ، دندان و دهان بهداشت سیگار، تغذیه،

 دلیل به لذا ]91 [ است افزایش به رو ایران در پرخطر رفتارهای

 رفتارهای پـذیرش در مؤثر فاکتورهـای شناسـایی اهمیـت

 بودن ترسخت و موزآدانش قشر در سالمت ارتقای و بهداشت

 سالیبزرگ در جوانی دوران در شدهپذیرفته ناسـالم عـادات تغییر

 در آن تبعبه و باالدستی اسناد و قوانین در امر این به بایستی

 ]92-93[ شود وافر توجه  مدارس
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 این تواندمی سالمت ارتقای و بهداشت آموزش بنابراین 

 دانش، تا دهد قرار نآموزا دانش و معلمان اختیار در را فرصت

 هاآن ، زندگی طول در که کنند کسب را هاییمهارت و اطالعات

 خواهد رهنمون مناسب بهداشتی رفتارهای و عادات سویبه را

 و کرده تأیید را نگاه این درستی نیزJamaliyan (9319 ) ساخت

 دانسته کشور یک پشتوانه ترینبزرگ را جامعه افراد سالمت

 دانش سالمت سالم، جامعه یک داشتن برای که یاگونهبه است؛

 اینکه ضمن ، کندمی مطرح ضرورت یک عنوانبه را  آموزان

 تا داندمی آموزان دانش حق را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 ماندن امان در و خود از مراقبت چگونگی به را هاآن وسیلهبدین

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

 مهارت و دانش این او نظر  به. ]95[ کند آگاه مهارت و فن کسب

 با لذا .گیرد قرار آموزان دانش دسترس در تحصیل دوران در باید

 دارد ما از یک هر زندگی در سالمت که نقشی و اهمیت به توجه

 اجتماعی اقتصادی،توسعه  در مهم منبع یک عنوانبه ازآنجاکه و

 مهم وظایف از خطیر امر این به توجه شود،می رحمط فردی و

 هدف این به دستیابی برای نیز ما و رودمی شمار به هردولتی

 در بهداشت آموزش نیازمند سالمت، ارتقای یعنی ارزشمند،

 و بهداشت رفتار، ایجاد زمینه در هاییآموزش هستیم؛ مدارس

 و مدارس ما، کشور در ویژهبه گوناگون، کشورهای در که سالمت

 در. هستند هاآن کردن عملیاتی پایگاه بهترین دروس محتوای

برنامه درسی آموزش بهداشت و  دارد این مطالعه قصد راستا، این

 ازجمله های نظام سالمتمؤلفه اساس بر را ارتقای سالمت

 سالمت ، محیط سالمت تغذیه، سالمت ، جسم سالمت

 ، بدنی تحرک ی،ایمن حوادث ، خانواده سالمت ، زیستمحیط

 پیشگیری و کنترل پرخطر، رفتارهای از پیشگیری ، روانی سالمت

 مورد مدرسه بهداشت و عمومی بهداشت معلولیت، ها،بیماری از

 .  دهد قرار بررسی

 بررسی  روش

. است شدهاستفاده محتوا تحلیل روش از تحقیق این در

.  بود( تصاویر و هاتمرین ، هاپرسش متون،)صفحات تحلیل واحد

 این ازجمله.  شودمی طی مختلفی مراحل محتوا تحلیل برای

 :نمود ذکر را زیر عمده مرحله سه توانمی مراحل

 (دهیسازمان و سازیآماده) تحلیل از قبل مرحله -9

 (پیام)مواد بررسی -9

 ]99[پردازش نتایج  -3

 یعنی محتوا تحلیل سوم مرحله بر پژوهش این توجه کانون

 از پس یعنی. باشدمی پیام از شدهآوریجمع هایهداد پردازش

 تحلیل آمدهدستبه اطالعات ، آن بندیمقوله و پیام رمزگذاری

 که است شدهارائه خصوص این در بسیاری فنون امروزه،.  شدند

 دسته این. باشدمی هامقوله فراوانی از درصدگیری بر هاآن اساس

 نتایج که باشندمی خود خاص ریاضی مشکالت دارای فنون از

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

 پردازش برای ، هاستسیستم نظریه از برگرفته که جدیدی روش

 که باشدمی "شانون آنتروپی" روش این. شوند استفاده نتایج

 صورتبه و جدید نگاه با  محتوا تحلیل بحث در را هاداده پردازش

 ها،داده تحلیل روش این اساس بر. کندمی مطرح یفیک و کمی

 آنتروپی.  کندمی عمل معتبرتر و ترقوی بسیار  محتوا تحلیل در

 اطمینان عدم گیریاندازه برای است شاخصی اطالعات، تئوری در

 روش این اساس بر. شودمی بیان احتمال توزیع یک وسیله،به که

پاسخگو)کل  ازنظر طرح یمحتوا است، مشهور جبرانی مدل به که

 فرعی مؤلفه 98 و اصلی  مؤلفه دوازده کتب ششم پایه ابتدایی( و

 قرار بررسی مورد9312سالمت در سال  ارتقای و بهداشت آموزش

 با سالمت ارتقای و بهداشت آموزش هایمؤلفه روایی. گرفت

 درسی برنامه و سالمت حیطه متخصصان ازنظرت استفاده

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

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

 و تحلیل مورد نیز بودند بهداشت آموزش زمینه در متخصص که

 تحلیل فرم از یکسان برداشت منظوربه و گرفت قرار بررسی

 یهامؤلفه ، بهداشت آموزش با ارتباط در پژوهش همکاران محتوا،

 ]99[شدند هماهنگ یکدیگر با تحلیل واحدهای و آن

 قالب در پاسخگو هر تناسببه هامقوله حسب برپیام ابتدا در

 مراحل فراوانی جدول هایداده اساس بر. شودمی شمارش فراوانی

 .شودمی انجام ترتیب به زیر

 بهنجار باید فروانی جدول هایفراوانی ماتریس: اول مرحله

 :شودمی استفاده رابطه این از کار این برای که شوند

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   = مؤلفه شماره  

 در و کرده محاسبه را مقوله هر العاتیاط بار: دوم مرحله

 زیر رابطه از منظور این برای و دهیممی قرار مربوط هایستون

 :شودمی استفاده

Ej=-k     
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(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        

 ضریب نشانگرها، اطالعاتی بار از استفاده با :سوم مرحله 

 که نشانگری هر  .شودمی محاسبه نشانگرها از یک هر اهمیت

 بیشتری Wj اهمیت درجه از باشد ریبیشت اطالعاتی بار دارای

 .است برخوردار

Wj=   

 =Ej  اطالعاتی بار    =Wj  اهمیت درجه 

j    =مؤلفه شماره    n   = مؤلفه تعداد        

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

 با ریاضی محاسبات در ایتنهبی 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 توجه با طرفی از. کندمی مشخص پاسخگوها،

 ]93 [ایمکرده بندیرتبه نیز را پیام از حاصل هایمقوله

 هایافته

متون  کیفی و کمی تحلیل شامل پژوهش این هاییافته

 سالمت نظام هایمؤلفه اساس کلیه کتب دوره ششم ابتدایی  بر

 . باشدمی

 مؤلفه هر برحسب آمدهدستبه هایفراوانی مجموعه ابتدا

 صورتبه شانون آنتروپی روش اول مرحله اساس بر و گردیده تهیه

 روش دوم مرحله اساس بر سپس. انددرآمده شده بهنجار هایداده

 جداول از حاصل هایداده اطمینان عدم مقدار شانون آنتروپی

 مرحله اساس بر بعد و. شوندمی آورده جداول در ترتیب به مذکور

 دست به اطالعات اهمیت ضریب شانون آنتروپی روش سوم

 ترینبیش طورکلیبه که شود مشخص طریق بدین تا. آیدمی

 .دارد تعلق مؤلفه کدام به اهمیت و توجه میزان

 

 ابتدایی سالهشش دوره در کل کتب سالمت یهامفروضه به توجه فراوانی توزیع. 1جدول

 فراوانی پایه هامؤلفه

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول شاخص خرده شاخص
 هر مجموع

 فراوانی خرده
 شاخص فراوانی مجموع

 جسم سالمت

 056 01 56 56 01 8 9 بدن هایسیستم

 008 65 55 06 07 56 6 حیات هچرخ 675

 96 9 68 0 05 09 01 اندام از مراقبت

 تغذیه سالمت

 575 61 81 15 76 56 51 غذایی مواد با آشنایی

0191 

 511 67 16 50 011 05 56 ایتغذیه نیازهای

 009 1 9 81 9 51 0 گیاهی پوشش

 067 09 61 76 00 06 6 جانوری پوشش

 57 1 9 59 01 7 1 انرژی

 581 65 66 1 019 01 61 رشد پایش

 551 16 58 8 88 8 16 ایتغذیه الگوی

 90 56 60 1 05 21 1 غذایی مواد بهداشت

 سالمت

 محیط

 055 01 09 16 61 50 65 آب بهداشت

 059 5 18 09 55 06 50 هوا بهداشت 660

 51 1 08 00 8 08 0 خاک بهداشت

 سالمت

 زیستمحیط

 61 7 8 01 55 6 1 صوتی دگیآلو

066 

 77 08 1 05 59 6 6 آن دفع و زباله

 و بندپایان با مبارزه
 جوندگان

5 0 1 5 5 6 01 

 8 0 5 0 6 0 1 بهداشتی دفع و فاضالب

 سالمت

 خانواده

 518 005 008 086 058 01 06 جمعیت
911 

 65 5 01 5 5 5 5 نوجوان سالمت
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 57 6 00 01 50 01 01 کودکان از مراقبت

 دوران هایمراقبت

 بارداری
1 1 1 6 6 1 5 

 روابط مراقبت
 خانوادگی

55 05 011 59 8 05 090 

 حوادث

 ایمنی

 در حوادث از پیشگیری

 منزل
0 7 5 1 6 9 58 

505 

 در حوادث از پیشگیری
 مدرسه

5 7 1 1 6 5 55 

 در حوادث از پیشگیری

 جامعه
06 6 51 01 06 07 85 

 61 6 8 9 5 7 0 طبیعی بالیای با مقابله

 و اولیه هایکمک
 کار محیط بهداشت

6 6 6 1 7 58 61 

 بدنی تحرک

 و بدنی تحرک اهمیت

 اندامتناسب
05 0 07 7 06 51 005 

0687 

 و ایمنی ورزش انواع

 آن قوانین
8 5 00 16 01 05 95 

 91 50 56 06 8 5 09 آن انواع و بازی اهمیت

 0057 676 76 6 196 7 01 حرکتی هایمهارت

 11 8 0 1 5 59 1 اصالحی حرکات

 9 1 1 1 7 5 1 نیروزا مواد

 تغذیه و بهداشت

 ورزشی
5 6 0 6 7 69 77 

 سالمت

 روانی

 و خود شناخت

 نفسعزت
8 66 56 65 59 95 557 

5116 

 615 85 86 017 070 61 09 عواطف و احساسات

 576 066 17 09 55 17 6 گیریتصمیم

 806 580 061 70 561 15 66 ارتباط برقراری

 665 000 15 58 019 19 9 نقاد تفکر

 565 56 68 05 85 59 55 همساالن روابط

 از پیشگیری

 یرفتارها
 پرخطر

 66 1 51 1 5 07 1 ناسالم عادات

001 

 1 1 1 1 1 1 1 اعتیاد

 1 1 1 1 1 1 1 آن انواع و مخدر مواد

 1 1 1 1 1 1 1 بدن در سیگار اثرات

 16 1 08 50 5 1 1 خشونت

 5 5 1 1 1 1 1 ایدز

 و کنترل
 از یریگشیپ

 هایماریب

 56 6 06 01 00 06 06 بیماری و سالمت

 61 6 06 1 8 6 0 بیمار از مراقبت 010

 1 1 1 1 1 1 1 هابیماری با آشنایی

 معلولیت

 6 1 0 0 0 5 1 معلولیت اهمیت

68 
 به کمک و پیشگیری
 معلول افراد

1 8 0 0 0 5 06 

 11 50 6 01 6 1 0 معلولیت انواع

 بهداشت
 و عمومی

 بهداشت

 مدرسه

 618 1 59 65 518 05 06 محله و مدرسه فعالیت

606 

 و اجتماعی عوامل

 عمومی بهداشت
00 7 6 00 6 8 16 

 81 1 50 7 58 01 01 فردی سالمت

 68 01 5 1 7 8 6 ایتغذیه سالمت

 8555 8555 5151 0177 0067 5106 585 600 کل جمع
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های دوره بررسی کل کتاب از که دهدمی نشان فوق جدول

مورد بیشترین   9259سالمت روانی با مؤلفه مربوط به ابتدایی

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

 فراوانی 8919از مجموع  و فراوانی است. 98 معلولیت با

سالمت به مورد 371 ابتدایی، های سالمت در کل کتب دورهمؤلفه

سالمت محیط، مورد به 399سالمت تغذیه، مورد به 9215جسم، 

سالمت خانواده، مورد به 152زیست، سالمت محیطمورد به 993

 9259ی، مورد به تحرک بدن 9987مورد به حوادث ایمنی،  999

مورد به پیشگیری از رفتارهای  995سالمت روانی، مورد به

مورد  98ها، گیری از بیماریمورد به کنترل و پیش 959پرخطر، 

مورد به بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه،  999به معلولیت، 

 شده است.اشاره

 (Pi) 20 جدول شده بهنجار یهاداده .2جدول 

 پایه هامؤلفه

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول شاخص خرده شاخص

 جسم سالمت

 519/5 389/5 312/5 519/5 528/5 599/5 بدن هایسیستم

 979/5 995/5 997/5 922/5 999/5 599/5 حیات چرخه

 517/5 251/5 599/5 991/5 952/5 999/5 اندام از مراقبت

 تغذیه سالمت

 995/5 912/5 992/5 918/5 589/5 588/5 غذایی مواد با آشنایی

 999/5 982/5 581/5 295/5 511/5 959/5 ایتغذیه نیازهای

 5 571/5 179/5 571/5 918/5 558/5 گیاهی پوشش

 999/5 997/5 278/5 575/5 511/5 591/5 جانوری پوشش

 515/5 932/5 233/5 951/5 952/5 515/5 انرژی

 992/5 911/5 592/5 939/5 531/5 957/5 رشد پایش

 973/5 919/5 539/5 338/5 539/5 919/5 ایتغذیه یالگو

 993/5 329/5 522/5 939/5 939/5 5 غذایی مواد بهداشت

 محیط سالمت

 581/5 997/5 978/5 989/5 999/5 999/5 آب بهداشت

 527/5 379/5 927/5 979/5 959/5 913/5 هوا بهداشت

 517/5 355/5 983/5 933/5 355/5 597/5 خاک بهداشت

 سالمت

 ستیزطیمح

 935/5 928/5 991/5 257/5 591/5 5 صوتی آلودگی

 932/5 599/5 958/5 377/5 519/5 519/5 آن دفع و زباله

 992/5 923/5 923/5 5 579/5 291/5 جوندگان و بندپایان با مبارزه

 999/5 995/5 999/5 379/5 999/5 5 بهداشتی دفع و فاضالب

 خانواده سالمت

 982/5 912/5 359/5 971/5 593/5 599/5 جمعیت

 513/5 238/5 513/5 988/5 988/5 513/5 نوجوان سالمت

 579/5 912/5 921/5 393/5 921/5 921/5 کودکان از مراقبت

 5 955/5 955/5 5 5 5 بارداری دوران هایمراقبت

 582/5 529/5 999/5 992/5 513/5 931/5 خانوادگی روابط مراقبت

 یایمن حوادث

 399/5 971/5 5 992/5 995/5 531/5 منزل در حوادث از پیشگیری

 519/5 931/5 5 989/5 398/5 973/5 مدرسه در حوادث از پیشگیری

 957/5 991/5 999/5 913/5 519/5 991/5 جامعه در حوادث از پیشگیری

 955/5 917/5 355/5 517/5 933/5 533/5 طبیعی بالیای با مقابله

 915/5 925/5 5 955/5 955/5 955/5 کار محیط بهداشت و لیهاو هایکمک

 931/5 932/5 513/5 999/5 551/5 957/5 اندامتناسب و بدنی تحرک اهمیت بدنی تحرک
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 935/5 999/5 281/5 995/5 599/5 587/5 آن قوانین و ایمنی ورزش انواع

 933/5 991/5 922/5 581/5 517/5 999/5 آن انواع و بازی اهمیت

 213/5 513/5 552/5 299/5 551/5 599/5 حرکتی هایمهارت

 955/5 599/5 5 595/5 799/5 5 اصالحی حرکات

 5 5 5 778/5 999/5 5 نیروزا مواد

 711/5 519/5 531/5 593/5 519/5 591/5 ورزشی تغذیه و بهداشت

 روانی سالمت

 نفسعزت و خود شناخت
539/

51 
992/5 959/5 991/5 998/5 293/5 

 979/5 911/5 993/5 329/5 518/5 538/5 عواطف و احساسات

 282/5 979/5 511/5 519/5 979/5 599/5 گیریتصمیم

 321/5 981/5 587/5 983/5 599/5 523/5 ارتباط برقراری

 399/5 939/5 585/5 395/5 931/5 591/5 نقاد تفکر

 951/5 921/5 518/5 312/5 993/5 513/5 همساالن روابط

 از پیشگیری

 یرفتارها

 پرخطر

 5 231/5 573/5 951/5 351/5 573/5 ناسالم عادات

 5 5 5 5 5 5 اعتیاد

 5 5 5 5 5 5 آن انواع و مخدر مواد

 9 5 5 5 5 5 بدن در سیگار اثرات

 5 255/5 217/5 933/5 5 5 خشونت

 9 5 5 5 5 5 ایدز

 و کنترل

 از گیریپیش

 هایماریب

 528/5 951/5 991/5 979/5 951/5 951/5 بیماری و سالمت

 588/5 389/5 998/5 939/5 927/5 591/5 بیمار از مراقبت

 5 9 5 5 5 5 هابیماری با آشنایی

 معلولیت

 5 955/5 955/5 955/5 255/5 5 معلولیت اهمیت

 992/5 577/5 577/5 577/5 199/5 5 معلول افراد به کمک و پیشگیری

 999/5 579/5 995/5 999/5 5 599/5 لولیتمع انواع

 عمومی بهداشت

 بهداشت و

 مدرسه

 599/5 918/5 953/5 918/5 521/5 523/5 محله و مدرسه فعالیت

 978/5 517/5 922/5 999/5 991/5 922/5 عمومی بهداشت و اجتماعی عوامل

 528/5 995/5 583/5 333/5 917/5 991/5 فردی سالمت

 913/5 998/5 959/5 982/5 999/5 571/5 ایتغذیه سالمت

 

 ابتدایی سالهشش دوره کتب در کل  سالمت یهامفروضه( Wj) اهمیت ضریب و (Ej) اطمینان عدم مقدار .3جدول 

  هامؤلفه

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

 جسم سالمت

 591/5 775/5 بدن هایسیستم

 599/5 199/5 حیات چرخه

 599/5 829/5 اندام از مراقبت

 تغذیه سالمت
 593/5 139/5 غذایی مواد با آشنایی

 599/5 889/5 ایتغذیه نیازهای

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             8 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-1070-fa.html


 9311تیر –خرداد▐ 9 شماره 95 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

11 

 

 592/5 997/5 گیاهی پوشش

 591/5 711/5 جانوری پوشش

 599/5 899/5 انرژی

 598/5 738/5 رشد پایش

 599/5 891/5 ایتغذیه الگوی

 595/5 893/5 غذایی مواد بهداشت

 محیط سالمت

 593/5 192/5 آب بهداشت

 599/5 159/5 هوا بهداشت

 599/5 811/5 خاک بهداشت

 زیستمحیط سالمت

 591/5 719/5 صوتی آلودگی

 599/5 819/5 آن دفع و زباله

 591/5 859/5 جوندگان و بندپایان با مبارزه

 595/5 832/5 بهداشتی دفع و فاضالب

 خانواده سالمت

 599/5 821/5 جمعیت

 595/5 829/5 نوجوان سالمت

 593/5 199/5 کودکان از مراقبت

 551/5 387/5 بارداری دوران هایمراقبت

 591/5 787/5 خانوادگی روابط مراقبت

 ایمنی حوادث

 595/5 891/5 منزل در حوادث از پیشگیری

 599/5 827/5 مدرسه در حوادث از پیشگیری

 593/5 127/5 جامعه در وادثح از پیشگیری

 599/5 885/5 طبیعی بالیای با مقابله

 597/5 795/5 کار محیط بهداشت و اولیه هایکمک

 بدنی تحرک

 598/5 795/5 اندامتناسب و بدنی تحرک اهمیت

 595/5 895/5 آن قوانین و ایمنی ورزش انواع

 593/5 122/5 آن انواع و بازی اهمیت

 593/5 992/5 تیحرک هایمهارت

 599/5 229/5 اصالحی حرکات

 557/5 911/5 نیروزا مواد

 599/5 215/5 ورزشی تغذیه و بهداشت

 روانی سالمت
 599/5 811/5 نفسعزت و خود شناخت

 599/5 811/5 عواطف و احساسات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             9 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-1070-fa.html


 ...ارتقای سالمتبرنامه درسی آموزش بهداشت و  |و همکاران  عظیمی 

955 

 

 591/5 788/5 گیریتصمیم

 599/5 815/5 ارتباط برقراری

 599/5 879/5 نقاد تفکر

 599/5 155/5 همساالن روابط

 پرخطر یرفتارها از پیشگیری

 598/5 799/5 ناسالم عادات

 5 5 اعتیاد

 5 5 آن انواع و مخدر مواد

 5 5 بدن در سیگار اثرات

 593/5 993/5 خشونت

 5 5 ایدز

 از گیریپیش و کنترل

 هایماریب

 593/5 191/5 بیماری و سالمت

 599/5 875/5 بیمار از مراقبت

 5 5 هابیماری با آشنایی

 معلولیت

 598/5 /خ722 معلولیت اهمیت

 591/5 198/5 معلول افراد به کمک و پیشگیری

 597/5 187/5 معلولیت انواع

 بهداشت و عمومی بهداشت

 مدرسه

 591/5 119/5 محله و مدرسه فعالیت

 593/5 192/5 عمومی بهداشت و اجتماعی عوامل

 599/5 159/5 فردی سالمت

 593/5 115/5 ایتغذیه سالمت

 

دهد که بیشترین ضریب اهمیت در ( نشان می9جدول )

های سالمت در کل کتب پایه ششم  ابتدایی مربوط به بین مؤلفه

+ 598/5+ 599/5+ 595/5های سالمت تغذیه مجموعاً )مؤلفه

( با مقدار 593/5+5/5+ 599/5+ 592/5+ 591/5+ 599/5

+ 599/5+ 599/5+ 599/5سالمت روانی مجموعاً ) ( و91/5)

( و کمترین 93/5( با مقدار )5/5+ 599/5+ 599/5+ 591/5

ضریب اهمیت به پیشگیری از رفتارهای پرخطر مجموعاً با مقدار 

 باشد.( می539/5)

 بحث 

 کل بررسیمجموع  متون از محتوای تحلیل به توجه با

  9259 با روانی سالمت به مربوط مولفه ییابتدا دوره های کتاب

 مقدار کمترین و داده، اختصاص خود به را فراوانی بیشترین مورد

 8919 مجموع از و. است فراوانی  98 با معلولیت به مربوط

 مورد 371 ی،یابتدا  دوره کتب کل در سالمت های مولفه فراوانی

 به مورد 399 تغذیه، سالمت به مورد 9215 جسم، سالمت به

 به مورد 152 زیست، محیط سالمت به مورد 993 محیط، سالمت

 به مورد 9987 ایمنی، حوادث به مورد 999 خانواده، سالمت

 به مورد 995 روانی، سالمت به مورد 9259 بدنی، تحرک

 پیش و کنترل به مورد 959 پرخطر، های رفتار از پیشگیری

 بهداشت به مورد 999 معلولیت، به مورد 98 ها، بیماری از گیری

 است شده اشاره مدرسه، بهداشت و میعمو

متون کتب دوره ششم ابتدایی  تحلیل نتایج به توجه .با

 به کم خیلی حد در متأسفانه که گرفت نتیجه چنین توانمی

 شدهاین اسناد پرداخته در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 و آموزش بنیادین تحول سند) اسناد به توجه با کهدرحالی .است

ها در قانون اساسی، دستورالعمل  9، 2، 3 برنامه نونپرورش،،قا

 موضوع صراحتاً که( حوزه سالمت ، طرح تحول نظام سالمت

 آن مراقبت هایراه و آن اهمیت و ضرورت بهداشت و سالمت،

 ، مختلف ابعاد در توسعه زیربنایی و مهم ابعاد از یکی عنوانبه

 هایمؤلفه به حداقل که رفتمی انتظار است. گردیده بیان

 و شود پرداخته موردقبول حد در بهداشت در حوزه نظام سالمت

آموزش بهداشت و ارتقای  با اسناد  این بیشتر در چه هر افراد
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 آشنا.. و آن از مراقبت هایراه آن، مشکالت و مسائل سالمت،

 .شوند

 آموزشی نظام در باالدستی اسناد ضعف به توجه با لذا

 توجه سالمت ارتقای و بهداشت آموزش به ایران اسالمی جمهوری

، Badkobi ،Diba هایپژوهش نتایج با که. است شده کمتری

Farmihini Farahani  ،Fathi  ،Salehi Omran کنندمی بیان که 

 آموزش از بخشی عنوانبه سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 و ایران آموزشی نظام درسی برنامه در شدنجهانی و شهروندی

 نتایج و است شدهواقع مغفول آسیایی کشورهای دیگر عمدتاً

 که Lahijaniyanو Ferdosi، Haj hoseseini ،  Dibayi پژوهش

 به سالمت و بهداشتی هایمؤلفه هایآموزش دهندمی نشان

 و نداشته را هاآن نگرش در تغییر ایجاد توانایی آموزان دانش

 برخوردار نآ کارگیریبه برای کافی مهارت از آموزان دانش

 Torani پژوهش هاییافته  نتایج همچنین و. نیستند

 نکته این مؤید که  Karmedini ، Ghazavi ، Salehi Omranو

 طوربه سالمت و بهداشتی هایمؤلفه هایآموزش که است

 منسجم است، آمده مختلف هایدوره هایکتاب در ایپراکنده

 همخوانی باشدنمی مشخص چارچوب و برنامه اساس بر و نیست

 . ]99-92 [دارد

 از سال چندین جامعه افراد همه چون اساس این بر بنابراین

 سپری تربیت و تعلیم منظوربه را خود رشد مراحل ترین حساس

 در مطلوب آموزشی کیفیت از برخورداری برای باید پس کنند،می

 ارتقای جهت مدارس در بهداشت هایمؤلفه آموزش رفتار زمینه

های درسی کتاب در را آموزشی هایشیوه و مطالب سالمت،

 عملی و ذهنی هایتوانایی از بتوانیم تا کنیم متحول

 ]91 [شویم مندبهره فراگیران و دهندگانتعلیم

 گیرییجهنت

 توجه میزان کهدهند می نشان تحلیلهای یافته ،درمجموع

 کهطوریبه است؛ متفاوت سالمت آموزشهای مؤلفه از یک هر به

 فراوانی بیشترین سالمت تغذیه به ترتیب و برقراری ارتباط مؤلفه

 اهمیت ضریب و فراوانی میزان کمترین و رادارند اهمیت ضریب و

 ربوطها و معلولیت مبه ترتیب به کنترل و پیشگیری از بیماری

های کتاب محتوای در که گرفت نتیجهتوان می ،طورکلیبه .است

 اصالً یا و کمتر سالمت آموزشهای مؤلفه برخی به رسمی درسی

 و پیشرفت عامل ترینمهم سالمت کهدرحالی است، نشده توجهی

 در توسعههای برنامه اداره و اجرا طراحی، .است جامعه بقای ضامن

 چونای پایه مفاهیم زیربنای دیگری عامل ازهر بیش بهداشت، بعد

 متسال آموزش که معتقداست نیز Mohseni. ]97 [است سالمت

 و درمانی ازنظر و است اجتماعی و اقتصادی توسعه عوامل از یکی

 بازدهی افزایش تندرستی، خدمات کارایی ارتقای باعث پیشگیری،

 تندرستی سطح افزایش طریق از(د تولی افزایش هزینه، کاهش و

 ناشی حوادث وها بیماری کاهشوسیله به ویژه فراگیران(به افراد،

 قبال در افراد مسئولیت احساس و جتماعیاهای دگرگونی ،کار از

 آموزش برنامه درسی نهایتاً وشود می خویش روزمره زندگی

بنابراین  .ودش عموم فکری تحول باعثتواند می بهداشت و سالمت

های های آموزش ضمن خدمت یا کارگاهشود، دورهپیشنهاد می

آموزشی بهداشتی برای آشنا کردن معلمان برگزار شود، و از 

دیده در حیطه آموزش بهداشت و معلمان متخصص، آموزش

های ارتقای سالمت در دوره دبستان استفاده گردد. از محدودیت

ی هاسرگروهاین مطالعه به عدم همکاری برخی از متخصصان ، 

آموزشی، معلمان و اینکه مطالعه در مقطع ابتدایی صورت گرفته 

 توان اشاره کرد . است ، می

 تقدیر و تشکر

از تمامی اساتید دانشکده  دانندینویسندگان بر خود الزم م

علوم تربیتی و روانشناسی و آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  

و  تقدیراین مقاله راهنمایی کردند .  دانشگاه تبریز که ما را در

 آورند. تشکر به عمل

 اخالقی هیدییتأ

 کامالً طوربه و نویسنده خود توسط متون بررسی کلیه

 . است گرفته صورت لمیع

 تعارض منافع

 پزشکی علوم در آموزش راهبردهای مجله و نویسندگان بین

 .ندارد وجود منافع تعارض گونههیچ

 یمنابع مال

 است. گردیده منابع تأمین محقق توسط
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