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 Purpose:In the system of the Islamic Republic of Iran, schools and 

religious education are given special importance, because the early 

stages of personality development and development during 

childhood and adolescence are stabilized and sometimes remain for 

life, so the purpose of this study is to analyze the content of health 

components And the promotion of the health of the books of 

Hedyehaye Asemani  of the elementary school is based on the 

assumptions of the health system with an emphasis on education. 

Materials and Methods: This descriptive study uses content 

analysis. The statistical population of this study was all third, fourth 

and fifth grade elementary textbooks for the academic year 2018-

2019 (3 volumes). The research tool was Shanon Entropy. The 

content validity of this research was also confirmed by 12 experts in 

religious sciences and 8 specialists in health education. The content 

of the project is responsive (text of the books of Hedyehaye 

Asemani  of the third, fourth and fifth grades of elementary school) 

and twelve main components and 58 sub-components of education. 

Health and health promotion were examined. 

Findings: The results of Shannon's entropy content analysis showed 

that the study of the total of 3 books of Hedyehaye Asemani  of the 

fourth, fifth and sixth elementary courses of the component of 

mental health with 443 cases had the highest frequency, and the least 

amount related to control and Prevention of diseases and disabilities 

with 1 abundance. And out of a total of 620 frequency components 

of health components in the fourth, fifth and sixth grade elementary 

school gift books, 31 items for physical health, 26 items for 

nutritional health, 3 items for environmental health, 6 items for 

environmental health, 24 items for Family health, 10 cases of safety 

incidents, 47 cases of physical activity, 443 cases of mental health, 

17 cases of prevention of high-risk behaviors, 1 case of control and 

prevention of diseases, 1 case of disability, 11 cases of health Public 

and school health are mentioned. 

Conclusion: The findings of abundance show that the highest 

normal coefficient among the health components in the fourth, fifth 

and sixth grades of the primary period related to the mental health 

component with the value (3.17) and the lowest coefficient of 

importance to control and prevent Diseases and disabilities are 

combined with a value of (0.01). 
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 82 . .بر  یآسمان یها هیهد یکتاب ها یمحتوا لیتحل  

 1401هار ب، 1شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر   یآسمان یها هیهد یکتاب ها یمحتوا لیتحل
 سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا یاساس مولفه ها

 
 * یمیمحمد عظ

 انریتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،ییگروه آموزش ابتدا ار،یاستاد
 )نویسنده مسئول(.

 
 چکیده

 ،ینید تیبه مدارس و ترب رانیا یاسالم ی: در نظام جمهور  هدف
 تیشخص نیرشد و تکو هیمراحل اول رایشود، ز یداده م ژهیو تیاهم

تمام  یبرا یشود و گاه یم تیتثب یو نوجوان یدر دوران كودك
 مولفه یمحتوا لیپژوهش تحل نیهدف ا نیماند بنابرا یم یعمرباق

دوره   یآسمان یها هیكتب هد  تسالم یبهداشت و ارتقا یها
ش بر آموز دینظام  سالمت   با تاك یبر اساس مفروضه ها  ییابتدا
  . است
محتوا  لیاز روش تحل یفیمطالعه توص نیدر ا و روش ها  :مواد 

 هیپا یهاپژوهش همه كتاب نیا یاستفاده شده است. جامعه آمار
 1398ـ  1397   یلیسال تحص ییچهارم و پنجم و شش دوره  ابتدا

 Shanon) "شانون یآنتروپ"جلد كتاب( بود . ابزار پژوهش  3)
Entropy) نفر  12توسط  زیپژوهش ن نیا ییمحتوا ییبود . روا

نفر از متخصصان آموزش بهداشت   8و   ینیاز متخصصان علوم د
 یها هیشد كه محتوای طرح از نظر پاسخگو) متن كتب هد دییتا

( و دوازده مؤلفه  ییچهارم و پنجم و شش دوره  ابتدا هیپا  یآسمان
سالمت  مورد  یآموزش بهداشت و ارتقا یمولفه فرع 58و  یاصل
  .قرار گرفت سیبرر

  یسشانون نشان داد كه  برر یآنتروپ یمحتوا لیتحل جینتا ها   : افتهی
چهارم ، پنجم و شش دوره   هیپا یآسمان یها هیكتاب  هد 3كل  

 نیشتریمورد ب 443با   یمربوط به سالمت روان یابتدایی مولفه 
مقدار مربوط به كنترل  نیرا به خود اختصاص داده، و كمتر یفراوان

است. و از  یفراوان 1با    تیها  و معلول یماریاز ب یریشگیو پ
 یها هیسالمت در كتاب  هد یمولفه ها  یفراوان  620مجموع 

مورد به  31چهارم ، پنجم و شش دوره  ابتدایی ،   هیپا یآسمان
مورد به سالمت  3 ه،یمورد به سالمت تغذ 26سالمت جسم، 

 متمورد به سال  24 ست،یز طیمورد به سالمت مح 6  ط،یمح
 443 ،یمورد به تحرک بدن 47 ،یمنیمورد به حوادث ا 10خانواده، 

 پرخطر، یاز رفتار ها یریشگیمورد به پ 17 ،یمورد به سالمت روان
 ت،یمورد به معلول 1ها،  یماریاز ب یریگ شیمورد به كنترل و پ 1

 .و بهداشت مدرسه، اشاره شده است یمورد به بهداشت عموم 11
دهند كه  ییافته های حاصل از فراوانی نشان م : یریگ جهینت
هارم چ هیسالمت  در پا  یمولفه ها نیبهنجار  در ب بیضر نیشتریب

، پنجم و شش دوره  ابتدایی مربوط به مولفه سالمت روان  با مقدار 
 یماریاز ب یریشگیبه  كنترل و پ تیاهم بیضر  نی( و كمتر17/3)

 .باشد ی( م0.01مجموعا  با  مقدار )   تیها و معلو
 
 یها هیسالمت، هد یآموزش بهداشت ، ارتقاواژه ها  :  دیکل

 یینظام سالمت،دوره ابتدا ی، مفروضه ها  یآسمان
 

 01/10/1400تاریخ دریافت: 
 20/12/1400تاریخ پذیرش:  

 

 :نویسنده مسئولmohamadazimi86@yahoo.com 

 

 مقدمه
آموزش و پرورش مبدا توسعه كالن كشور است . برای توسعه باید 

كه ما از آموزش و پرورش شروع كرد و این خود نیازمند آن است 
آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم . مساله آموزش نشان 
می دهد كه بدون یک نظام آموزشی توسعه یافته،         نمی توان 
به توسعه یافتگی نایل شد ، و  بدون تربیت نسل آینده نیز كه هم 
توسعه یافته باشند و هم قطار  توسعه را بر دوش ریل توانمندی های 

د ، دستیابی به توسعه میسر نمی شود . توسعه درون خود حمل كنن
زا با اتکا بر توان داخلی و ظرفیت های درون سیستمی و با اتکای 
بر منابع مادی و معنوی و با رسیدن به مدلی بومی می تواند قابلیت 

 (.1اجرا داشته باشد و تداوم پیدا كند )

 یکی ازآموزش سنگ بنای نوسازی انسانی است و نوسازی آموزشی 
اركان مهم توسعه همه جانبه محسوب می شود . در همین راستا 

 در مدارس و طراحی الگوی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

برنامه ریزی اصولی برای سالمت نسل آینده  كشور یکی از شاخص 
های مهم و اصلی و زیر بنای توسعه كالن جامعه در همه ابعاد آن 

 (.2می باشد) 
ی بسیار ارزشمند در جامعه كه نقش بسیار مهمی در یکی از نهاد ها

اشاعه و توسعه بهداشت و ارتقای سالمت  را بر عهده دارد سازمان 
آموزش و پرورش می باشد . در این سازمان در سال های اخیر سعی 
بر آن شده است تا در مدارس به آموزش بهداشت  توجه ویژه ای 

ای برنامه درسی گنجانیده نمایند و آموزش مسائل بهداشتی در محتو
شوند . لذا سرمایه گذاری در این بخش بنیادی به عنوان یک امر 

(  به طوری كه اگر آموزش  مولفه های 3خطیر محسوب می شود) 
بهداشت  را از سال های اولیه ی زندگی یک انسان آغاز كنیم ، 
فردی مسئول و شایسته را در این زمینه تربیت  كرده ایم و اگر این 
عمل در سطح گسترده صورت گیرد ، در آینده نسلی را خواهیم 
 داشت كه رعایت مسائل بهداشتی را جزء الینفک زندگی خود قرار

(  فروید اعتقاد داشت اساس شخصیت انسان در اولین سال 4می دهند)
های زندگی پی ریزی می شود و اگر چه  رویداد های بعدی زندگی 

ت تأثیر قرار می دهد ، ولی نمی تواند تا اندازه ای رفتار فرد را تح
تأثیرات گذشته را به طور كامل از بین ببرد. حتی آدلر كه با نظریه 
های فروید به طور كامل موافق نبود نیز بر این عقیده است كه آنچه 
در اولین سال های زندگی پی ریزی می شود تا پایان عمر ادامه می 

 (.5یابد ) 
ای اولیه ی زندگی به كودكان آموزش داده بنابراین ، آنچه در سال ه

می شود ، دارای اهمیتی فوق العاده است. چرا كه شخصیت كودكان 
در این سال ها شکل می گیرد و آنچه كه به آنان آموزش داده می 

 های برنامه بر این اساس در .شود ، شخصیت آنان را می سازد

 دوره ، بهداشت و به تبع آن ارتقای سالمت  آموزش به مربوط

 آموزشی های و حساس ترین دوره مهمترین از عمومی آموزش های

 شمار می آیند .         به

مدارس  محیطی ایده آل برای ارتقا سطح سالمت هستند و می تواند 
یک بستر مناسب برای یادگیری و تمرین رفتارهای مثبت بهداشتی 

مدرسه ( كودكان بخش زیادی از وقت خود را در 6فراهم آورند )
كنند  در نتیجه مدارس پتانسیل اینکه یک دامنه پرقدرت  صرف می

(. تالش برای 7نفوذ بر سالمت كودكان باشند را دارا هستند )
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  محمد عظیمی   83

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

جلوگیری از رفتارهای آسیب رسان سالمت بهتراست كه در سنین 
پایین تر شروع شود تا در بزرگسالی مجبور به تالش برای تغییر 

توانند نقش بسیار مهمی  ( مدارس می8) های تثبیت شده نشود عادت
در بهبود سالمت كودكان كه در نتیجه منجر به تبدیل شدن آنها به 
بزرگساالن سالم خواهند شد بازی كنند. كودكان و نوجوانان به طور 
كلی پنج روز در هفته و از نظر تقویمی بیشتر طول سال در مدرسه 

انش آموزان هم حضور دارند. عالوه بر مهارت های آكادمیک د
های اجتماعی كه رفتارهای  چنین انتظارات فرهنگی و مهارت

گیرند  دهند، یاد   می بهداشتی را به شکلی قوی تحت تاثیر قرار می
(9.) 
همچنین تامین سالمت برای شهروندان  از وظایف اولیه دولت  

هاست . ضرورت این امر در دهه های اخیر افزون تر شده است . 
شهری ، رشد جمعیت  و  كاهش منابع، بروز بیماری  توسعه زندگی

های جدید ، نزدیک شدن ارتباط كشورها و در هم ریختن مرزهای 
جغرافیایی و گره خوردن سرنوشت ساكنان كره خاكی به یکدیگر 

( قوانین اساسی كشورها ، از جمله  قانون 10از جمله دالیل هستند )
بین المللی  بر توسعه جمهوری اسالمی ایران و پیمان نامه های 

( بر اساس     گزارش های  ساالنه 11بهداشت در جهان تاكید دارند)
یونیسف ، اقدامات انجام شده در طول ربع قرن گذشته ، ایران را در 
جایگاهی شایسته از نظر دستیابی  به شاخص های  جهانی قرار داده 

نی ، است . ریشه كنی بسیاری از بیماری ها ، تامین آب آشامید
سراسری شدن واكسیناسیون در كل كشور ، افزایش امید به زندگی 
و كاهش میزان مرگ و میر كودكان از جمله این دستاوردها می 
باشد . به طور قطع  آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در  دست 

خصوصا آموزش  .یابی به موفقیت های فوق نقش تعیین كننده دارند
ه های امروز و فردای جامعه می كودكان و نوجوانان كه سرمای

 (.2باشند)
سنین دبستانی كه آموزش های پایه در آن صورت می گیرد دوران 
مهمی از زندگی محسوب میشود و در این مرحله از زندگی تغذیه 

سالمتی به منظور حداكثر استفاده از فرصت های آموزشی اهمیت  و
بهداشت  (  شکی  نیست اگر كودكان در آموزش12پیدا می كند )

سهیم شوند و نقش فعالی را به عهده بگیرند خود به درک بهتری از 
 (.13این مفاهیم خواهند رسید )

قلمروهای حساس و تاثیرگذار در این دوره، تربیت دینی  یکی از
كودک به منظور ایجاد  است. بر این اساس، كمک به تربیت دینی

های رشد  جنبهسالمت معنوی در او، در ارتباط متقابل با دیگر 
میگیرد. آشنایی كودک با مفاهیم دینی از همان سنین  صورت

ه او و به زندگی آیندد كودكی، تاثیر بسیار بر شخصیت او میگذار
 كه كودكی، آغاز حركت و تالش برای ( چرا14دهد ) جهت می

زیستن است؛ مرحله ای است كه باید آن را به خودی خود به 
است مستقل با احساسات و  رسمیت شناخت. كودک، انسانی

 خصوصیات خوب انسانی. با این همه كودكی مقدمه نوجوانی و
جوانی مقدمه بزرگسالی است و اساس زندگی بزرگسالی به كیفیت 

كیفیت نیز به چگونگی تعلیم و  دوره كودكی بستگی دارد. این
 تربیت در این دوران بستگی كامل دارد. در این دوره است كه

كودک و رشد جسمانی، عقالنی و فرهنگی  فتارشخصیت، منش و ر
ارزشها و باورهای ( 15)شکل میگیرد  وی براثر ارتباط با سایرین

جهت صحیح هدایت  را در ها و نیازهای دانش آموزان دینی، كشش
هایی برای  كنند و انسان ها و تمایالت آنها را اصالح می و خواسته

جامعه خودشان هستند. كنند كه قادر به بالندگی  تربیت می جامعه
ای  حل عملی و برنامه راه یکی از ضرورتهای تربیت دینی ارائه

 جامع برای زندگی سالم پیش روی نسل امروز است؛ نسلی كه می
در دنیای امروز زندگی ارزشی داشته باشد، یعنی زندگی  خواهد

كمبود شخصیت نکنند، بلکه  تنها احساس حقارت و عزتمندی كه نه
حضوری مؤثر در جامعه داشته باشند و به رضایت  با سربلندی،

برسند. این آموزش باید با زندگی دانش آموزان پیوند یابد و  درونی
باید اذعان كرد كه جریان تعلیم و تربیت  ذا( ل16)با آن درآمیزد

هدفمندترین  دینی از طریق نهادهای رسمی، یکی از مهمترین و شاید
انبه ج ای همه گونه تأثیر آن را بهبخشهای تعلیم و تربیت است كه 

جسمانی، عقالنی، عاطفی، معنوی و اخالقی  توان در تمام ابعاد می
 این نهاد كه بحث قرارداد، چرا برای دستیابی به انسان كامل مورد

رو، ارتباطی نزدیک  صورت دوسویه و رودر به مدت دوازده سال به
ور منظ ن مسئوالن بهكند. بنابرای می خود ایجاد و زنده را با مخاطب

ایمان و مذهبی،  محقق ساختن شرایط مطلوب برای پرورش نسلی با
اند با فراهم كردن برنامه اصولی، امکان شکوفا كردن  موظف

آموزان و تربیت فطرت خداجوی آنان و  دانش استعدادهای نهفته
 (17)هدایت آنها بهسوی كمال الهی را فراهم آورند

 دینی، امروزه، درس دینی جزء جداییتوجه به جایگاه تربیت  با
رود و اهمیت این  كشور ما به شمار می ناپذیر برنامه درسی مدارس

میشده است  خوبی احساس ماده درسی حتی پیش از انقالب هم به
پرورش  و های آنان، نهاد آموزش اند كه با تالش و كسانی بوده

 تعلیمات» عنوان با درسی ۀبه گنجاندن ماد رسمی آن زمان كشور را
عواملی همچون كتابهای درسی دینی ( 15)اندمیکرده  مجاب «دینی

بوده  آموزان هر یک دارای سهم ویژه ای در تاثیرگذاری بر دانش
 كتابهای درسی، دانش آموزان را در معرض عقاید و افکار( 18)است 

« های آسمان هدیه»از این رو كتابهای ( 19)دهند  گوناگون قرار می
آموزان با مفاهیم دینی و ایجاد نگرش و باور  ایی دانشبا هدف آشن

 به شمار می ترین دروس دوره ابتدایی مذهبی در آنان، جزء اساسی
روند. از آنجا كه دوره ابتدایی بهترین فرصت برای تربیت دینی 

سهولت مطالب و نکات اخالقی پیچیده را  كودک است، میتوان به
ان به كودك مثیلها و اشعار سادهبه صورت عینی در قالب داستانها، ت

ریزی در محتوای این كتابها بسیار مهم  آموزش داد. بنابراین برنامه
در ایران بیشتر فعالیتهای آموزشی در چارچوب (20)و حساس است

های آموزشی دانش  كثر تجربهاكتابهای درسی صورت میگیرند و 
 درسیآموزان و معلمان، بر محور آن سازماندهی میشوند و كتاب 

 درسی رسمی و یکی از مهمترین منابع یادگیری دانش نماد برنامه
تحلیل محتوای كتابهای  ( با21)طول نظام آموزشی است آموزان در

شود و ضرورت ایجاد  می درسی، نقاط قوت و ضعف محتوا آشکارتر
ه شود. ب یک برنامه استاندارد و سازمان یافته، بیشتر احساس می

ابزار آموزشی مطرح  جنبهدلیل اهمیت كتابهای درسی تنها از  همین
مدارس، دانش آموزان را در  آنها ۀٔنیست، بلکه كاربرد گسترد

د توانن دهند و می ها و افکار گوناگونی قرارمی درمعرض عقاید، ایده
دهی به نگرشها و رفتارها عمل  ابزاری اولیه برای شکل به مثابه

   (22)كنند
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مرسوم، پایین بودن سطح  روشهای ناكارآمدی اساس، بنابراین بر 
سواد سالمتی معلمان ، ناكارآمد بودن  محتوای كتب های درسی 

اثربخش  آموزش شیوه های از استفاده و آن تغییر موجود  لزوم
نمود بیشتری پیدا می كند . همانطور كه بیان  آموزش بهداشت 

بیماری  از لوگیریبه منظور ج تحول و و تغییر ایجاد گردید برای
ارزش قایل شدن به بهداشت و سالمت نیروی انسانی كارآمد  ها و 

كه مد نظر طرح تحول بنیادین و طرح تحول نظام سالمت است  
به  جامعه اقشار مختلف به بهداشت  روش های بایستی به آموزش 

آموزان در سنین پایین توجه وافر نمود . از آنجایی كه  دانش ویژه
ه تاثیری مستقیم بر كودكان و نوجوانان و تاثیر غیر نظام مدرس

مستقیم بر بزرگساالن دارد ، به نظر می رسد استفاده بهینه از آموزش 
بهداشت  در دوره دبستان یکی از سهل الوصول ترین راههای آموزش 

( بیان می كند 2013 ) عمومی به مردم است. همانطور كه بوسچنر
 مادام گیرند شکل می كودكی دوران در كه بهداشتی  های نگرش
  مفاهیم پایه و در این راستا  گنجاندن  هستند تغییرناپذیر و العمر

دروس  در اسناد باالدستی و به تبع آن  بهداشت و سالمت  عمیق و
 زمان در و ابتدا از آموزان كه دانش شود می باعث تحصیلی مقاطع
 شهروندان عنوان به شان اجتماعی شخصیت گیری و شکل تکوین
 مسئولیت یک عنوان رعایت بهداشت و ارتقای سالمت را به  آینده،
كنند. پس آشکار است كه  نهادینه خود در وجود اخالقی و انسانی

موفقیت در تربیت بهداشت دانش آموزان در مدارس  بدون تدوین 
ای به منظور افزایش سواد سالمت آنها در دوره ابتدایی میسر برنامه

. پس آشکار است كه موفقیت در تربیت بهداشت دانش  نخواهد بود
ای به منظور افزایش سواد آموزان در مدارس  بدون تدوین برنامه

(. از آن جا كه 23سالمت آنها در دوره ابتدایی شدنی نخواهد بود )
پژوهش حاضر نیز بر چند مولفه و شاخص گوناگون متمركز بود و 

ین شخصیت افراد میباشد ، اگر دوره ابتدایی مهم ترین دوره در تکو
به درستی و با همکاری دست اندركاران اعمال شود . می تواند نظریه 
فوق را محقق سازد  و افزایش امید به زندگی را به دنبال داشته باشد 
. در واقع دوره ابتدایی ، دوره ای  از تحصیل است كه اساس دوره 

(  به 24باشد ) های باالتر آموزشی و تجربیات دانش آموزان می
عبارتی ،  مهم ترین دوره تحصیلی در تمام نظام های آموزش و 
پرورش جهان ، دوره ابتدایی است ، زیرا بیشترین شکل گیری 
شخصیت و رشد همه جانبه فرد ،  در این دوره صورت می گیرد . 
دوره ابتدایی، در رشد مفاهیم و معانی اموری كه كودک در زندگی 

ها مواجه است، نقش مهمی بر عهده دارد . این دوره روزمره با    آن 
تدوام بخش تکوین شناختی ، زیستی و اجتماعی كودک می باشد و 
دوره ای است كه در آن ، فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل ، 
تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران  برای كودک فراهم 

( 25ریج شکوفا می شود )می گردد و  استعداد های هر كودک به تد
بنابراین تهیه الگوی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  برای دانش 
آموزان در دوره دبستان  كشور قدمی در جهت استاندارد كردن این 
آموزش ها و ارتقای سطح سالمت مورد انتظار جامعه است . امید 

د هاست با تدوین این  الگو و ورود آن به مدارس ابتدایی كشور ، شا
 جامعه ای سالم تر و شاداب تر باشیم . 

 مواد و روش ها
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل 
صفحات)متون، پرسش ها ، تمرین ها و تصاویر(بود . برای تحلیل 
محتوا مراحل مختلفی طی می شود . از جمله این مراحل می توان 

 نمود:سه مرحله عمده زیر را ذكر 
 مرحله قبل از تحلیل )آماده سازی و سازمان دهی( -1
 بررسی مواد)پیام( -2
 (.26پردازش نتایج ) -3

كانون توجه این پژوهش بر مرحله سوم تحلیل محتوا یعنی پردازش 
داده های جمع آوری شده از پیام می باشد. یعنی پس از رمزگذاری 

لیل شدند . امروزه،  پیام و مقوله بندی آن ، اطالعات بدست آمده تح
فنون بسیاری در این خصوص ارائه شده است كه اساس آن ها بر 
درصد گیری از فراوانی مقوله ها می باشد. این دسته از فنون دارای 

كه نتایج آن ها را كم اعتبار  مشکالت ریاضی خاص خود می باشند
خواهد كرد. در این پژوهش تالش شده است از روش جدیدی كه 

از نظریه سیستم هاست ، برای پردازش نتایج استفاده شوند.  بر گرفته
می باشد كه پردازش داده ها را در   "آنتروپی شانون"این روش 

بحث تحلیل محتوا  با نگاه جدید و به صورت كمی و كیفی مطرح 
می كند. بر اساس این روش تحلیل داده ها، در تحلیل محتوا  بسیار 

. آنتروپی در تئوری اطالعات ،  قوی تر و معتبرتر عمل می كند
شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان كه به وسیله، یک  
توزیع احتمال بیان می شود. بر اساس این روش كه به مدل جبرانی 
مشهور است، محتوای طرح از نظر پاسخگو)متن كتب هدیه های 

مؤلفه   آسمانی  پایه سوم ، چهارم و پنجم    دوره ابتدایی ( و دوازده
مولفه فرعی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  مورد  58اصلی و 

بررسی قرار گرفت . روایی مولفه های آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت  با  استفاده از نظرات متخصصان حیطه سالمت  و برنامه 
درسی سنجیده شده است. برای اطمینان از صحت و درستی از نتایج 

نفر از متخصصان  12ستی عالوه بر محقق ؛ تحلیل ها ، اسناد باالد
نفر از متخصصان آموزش بهداشت  نیز مورد تحلیل  8علوم دینی و 

و بررسی قرارگرفت و به منظور برداشت یکسان از فرم تحلیل 
محتوا، همکاران پژوهش در ارتباط با آموزش بهداشت ، مولفه های 

 آن و واحدهای تحلیل با یکدیگر هماهنگ شدند.

تدا پیام بر حسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب در اب
فراوانی شمارش می شود. براساس داده های جدول فراوانی مراحل 

 زیر به ترتیب انجام می شود.

مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فروانی باید بهنجار شوند 
 كه برای این كار از این رابطه استفاده می شود:

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

F   =مولفه  فراوانی  

P  = هنجار   فراوانی ماتریس شده 
= i   شماره  پاسخگو 
= n   تعداد  مولفه 
= m   تعداد  پاسخگو 
j   = شماره   مولفه 
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مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه كرده و در ستون 
این منظور از رابطه زیر استفاده         های مربوط قرار می دهیم و برای 

 می شود:
(i=1, 2, 3,..., m, j=1,    k-Ej=

2…, n)       k= 

                                                                                      

= Ej   اطالعاتی بار 

P   = یفراوان ماتریس شده هنجار 

i   = پاسخگو شماره 

m    =پاسخگو تعداد 

j   = مولفه شماره 

=Ln لگاریتم 

= n  مولفه        تعداد 
 ضریب نشانگرها، اطالعاتی بار از استفاده با  :سوم مرحله 

كه  نشانگری هر  .شود می محاسبه نشانگرها از یک هر اهمیت
 بیشتری Wj اهمیت درجه از باشد بیشتری اطالعاتی بار دارای

 .است برخوردار
Wj=  

 

 =Ej  اطالعاتی بار 

 =Wj  اهمیت درجه 

j    =مولفه شماره 

n   = مولفه        تعداد 
كه برابر صفر باشد  JiPمقادیر JEالزم به ذكر است ، در محاسبه 

به دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد 
شاخصی  JWاست.  شده جایگزین 0.00001 بسیار كوچک 

است كه ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام، با توجه به شکل 
،  Wپاسخگو ها، مشخص می كند . از  طرفی با توجه به بردار 

 (.27كرده ایم)مقوله های حاصل از پیام را نیز رتبه بندی 
 در این پژوهش سعی شد مولفه های آموزش بهداشت و ارتقای

ن  متن كتب هدیه های آسمانی   پایه چهارم و پنجم سالمت در متو
( 1391و شش دوره  ابتدایی آموزش بررسی شود . به نظر هیروشی )

عادات مربوط به بهداشت و سالمت باید از همان دوره های اولیه 

زندگی شروع شود تا از بروز بسیاری از بیماری ها و ناتونایی های 
سیدن به این هدف باید از  جسمی و روحی جلوگیری كند . برای ر

اصول و آموزش های الزم در قوانین تصویب و در قالب آن  به افراد 
مولفه آموزش بهداشت و  12آموزش داده شود .  در این پژوهش 

ارتقای سالمت در نظر گرفته شد كه طبق مطالعات پیشین هر یک 
از این مولفه ها طی فرایند شاخص سازی شامل خرده مولف هایی 

شوند  كه در جدول زیر ارائه شده اند . برای تدوین مولفه ها و می 
شاخص های این پژوهش ، از مطالعات پژوهشی حلم سرشت و دل 

(؛ اسکندری 1394(؛ شادرزی)1395( ؛ شاه حسینی)1388پیشه )
( و... 2003(؛ السون )2004(؛آكرمن )2001(؛ جامیسون)1394)

پژوهشی به طور مستقل  استفاده شد . البته از آن جا كه تاكنون
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در متون كتب هدیه های آسمانی 
چهارم و پنجم و شش دوره  ابتدایی ابتدایی را بررسی نکرده است ، 
برای تهیه مولفه ها و شاخص های پژوهش از تحقیقات مختلف 
پیشین در زمینه های مولفه ها و شاخص های موردنظر ، آرای 

رشناسان بهداشت  و كتاب استفاده شد . پس از مشخص پزشکان ، كا
شدن شاخص های    اندازه گیری  مولفه های آموزش بهداشت و 
ارتقای سالمت ، اطالعات بر اساس مدل آنتروپی شانون جمع آوری 
و تجزیه و تحلیل شدند و بر اساس همین مدل ، میزان توجه به هر 

ای سالمت در متون یک از    مولفه های آموزش بهداشت و ارتق
متن كتب هدیه های آسمانی  پایه چهارم و پنجم و شش دوره  

 ابتدایی بررسی شد . 
 یافته ها 

متون كلیه كتب  كیفی و كمی تحلیل شامل پژوهش این های یافته
متون كتب هدیه های آسمانی  چهارم و پنجم و شش دوره  ابتدایی 

 فراوانی مجموعه ابتدا. باشد می سالمت نظام های مؤلفه اساس بر
 براساس و گردیده تهیه مؤلفه هر حسب بر آمده دست به های

 شده بهنجار های داده صورت به شانون آنتروپی روش اول مرحله
 ینتر بیش كلی بطور كه شود مشخص طریق بدین تا. اند آمده در

 .دارد تعلق مؤلفه كدام به اهمیت و توجه میزان
 

 
 
 

 

 
 توزیع فراوانی توجه به مفروضه های سالمت در كتب  هدیه های آسمانی پایه سوم ، چهارم و   ابتدایی .1جدول 

 فراوانی مولفه ها

 خرده شاخص شاخص

هدیه 
سال 

چهارم 
 ابتدایی

هدیه 
سال 
پنجم 
 ابتدایی

هدیه سال ششم 
 ابتدایی

مجموع هر 
 خرده فراوانی

مجموع 
فراوانی 
 شاخص

 سالمت جسم
 1 1 0 0 بدنسیستم های 

 28 21 1 6 چرخه حیات 31
 2 2 0 0 مراقبت از اندام

 26 1 1 0 0 آشنایی با مواد غذایی سالمت تغذیه
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 0 0 0 0 نیاز های تغذیه ای
 3 0 2 0 پوشش گیاهی

 6 0 0 6 پوشش جانوری
 6 0 0 6 انرژی

 6 3 4 0 پایش رشد
 2 1 1 0 الگوی تغذیه ای

 0 0 0 0 مواد غذاییبهداشت 

 سالمت محیط
 0 0 0 0 بهداشت آب

 3 0 3 0 بهداشت هوا 3
 0 0 0 0 بهداشت خاک

سالمت محیط 
 زیست

 6 1 0 5 آلودگی صوتی

6 
 0 0 0 0 زباله و دفع آن

 0 0 0 0 مبارزه با بندپایان و جوندگان
 0 0 0 0 فاضالب و دفع بهداشتی

 سالمت خانواده

 8 6 2 0 جمعیت

24 
 0 0 0 0 سالمت نوجوان

 9 0 1 0 مراقبت از كودكان
 2 0 0 2 مراقبت های دوران بارداری
 5 1 4 0 مراقبت روابط خانوادگی

 حوادث ایمنی

 0 0 0 0 پیشگیری از حوادث در منزل

10 
 0 0 0 0 پیشگیری از حوادث در مدرسه
 10 3 5 2 پیشگیری از حوادث در جامعه

 0 0 0 0 مقابله با بالیای طبیعی
 0 0 0 0 كمک های اولیه و بهداشت محیط كار

 تحرک بدنی

 12 10 2 0 اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام

47 

 1 0 1 0 انواع ورزش ایمنی و قوانین آن
 7 3 3 1 اهمیت بازی و انواع آن

 2 . 0 2 مهارت های حركتی
 0 . 0 0 حركات اصالحی

 0 . 0 0 مواد نیروزا
 25 25 0 0 بهداشت و تغذیه ورزشی

 سالمت روانی

 57 40 0 17 شناخت خود و عزت نفس

443 

 115 41 17 57 احساسات و عواطف
 95 90 5 0 تصمیم گیری

 136 70 13 53 برقراری ارتباط
 14 8 6 0 تفکر نقاد

 26 13 4 9 روابط همساالن

 پیشگیری از رفتار
 های پرخطر

 3 0 2 1 عادات ناسالم

17 

 0 0 0 0 اعتیاد
 0 0 0 0 مواد مخدر و انواع آن
 3 3 0 0 اثرات سیگار در بدن

 11 0 7 4 خشونت
 0 0 0 0 ایدز

 1 1 0 0 1 سالمت و بیماری
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كنترل و پیش گیری 
 از بیماری ها

 0 0 0 0 مراقبت از بیمار
 0 0 0 0 آشنایی با بیماری ها

 معلولیت
 0 0 0 0 اهمیت معلولیت

 0 0 0 0 پیشگیری و كمک به افراد معلول 1
 1 1 0 0 انواع معلولیت

بهداشت عمومی و 
 بهداشت مدرسه

 2 0 2 0 فعالیت مدرسه و محله

11 
 5 3 0 2 عوامل اجتماعی و بهداشت عمومی

 4 2 2 0 سالمت فردی
 0 0 0 0 سالمت تغذیه ای

 620 620 349 87 174 جمع كل

 
كتاب  هدیه های  3جدول فوق نشان می دهد كه از بررسی كل  

آسمانی پایه چهارم ، پنجم و شش دوره  ابتدایی مولفه ی مربوط به 
مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص  443سالمت روانی  با 

و پیشگیری از بیماری ها  و  داده، و كمترین مقدار مربوط به كنترل
فراوانی  مولفه های   620و از مجموع  فراوانی است. 1معلولیت  با  

سالمت در كتاب  هدیه های آسمانی پایه چهارم ، پنجم و شش 
مورد به سالمت  26مورد به سالمت جسم،  31دوره  ابتدایی ،  

 مورد به سالمت محیط زیست، 6مورد به سالمت محیط،   3تغذیه، 
مورد  47مورد به حوادث ایمنی،  10مورد به سالمت خانواده،   24

مورد به پیشگیری  17مورد به سالمت روانی،  443به تحرک بدنی، 
مورد به كنترل و پیش گیری از بیماری ها،  1از رفتار های پرخطر، 

مورد به بهداشت عمومی و بهداشت  11مورد به معلولیت،  1
 مدرسه، اشاره شده است.

 
 
 
 
 
 

 
 (pi) 1داده های بهنجار شده جدول .  2جدول 

 كتاب های درسی مولفه ها

هدیه سال  خرده شاخص شاخص
 چهارم

هدیه سال 
 پنجم

هدیه سال 
 ششم

 سالمت جسم
 0.100 0 0 سیستم های بدن
 0.187 0.038 0.400 چرخه حیات

 0 0 0 مراقبت از اندام

 سالمت تغذیه

 0.067 0 0 با مواد غذایی آشنایی
 0 0 0 نیاز های تغذیه ای

 0 0.222 0 پوشش گیاهی
 0 0 0.080 پوشش جانوری

 0.250 0 0.207 انرژی
 0.094 0.073 0 پایش رشد

 0.022 0.015 0 الگوی تغذیه ای
 0.043 0 0 بهداشت مواد غذایی

 سالمت محیط
 0 0 0 بهداشت آب
 0 0.062 0 بهداشت هوا

 0 0 0 بهداشت خاک

 سالمت محیط زیست

 0 0 0.357 آلودگی صوتی
 0 0 0 زباله و دفع آن

 0 0 0 مبارزه با بندپایان و جوندگان
 0 0 0 فاضالب و دفع بهداشتی

 0.009 0.017 0 جمعیت سالمت خانواده
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 0 0 0 سالمت نوجوان
 0.200 0.091 0 مراقبت از كودكان

 0 0 0.667 بارداریمراقبت های دوران 
 0 0.500 0 مراقبت روابط خانوادگی

 حوادث ایمنی

 0 0 0 پیشگیری از حوادث در منزل
 0 0 0 پیشگیری از حوادث در مدرسه
 0.176 0.385 0.200 پیشگیری از حوادث در جامعه

 0.333 0 0 مقابله با بالیای طبیعی
 0 0 0 كمک های اولیه و بهداشت محیط كار

 بدنی تحرک

 0 0.133 0 اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام
 0 0.071 0 انواع ورزش ایمنی و قوانین آن

 0 0.130 0.077 اهمیت بازی و انواع آن
 0 0 0.400 مهارت های حركتی
 0 0 0 حركات اصالحی

 0 0 0 مواد نیروزا

 0.136 0 0 بهداشت و تغذیه ورزشی

 سالمت روانی

 0.052 0 0.472 نفسشناخت خود و عزت 
 0.023 0.200 0.533 احساسات و عواطف

 0.060 0.106 0 تصمیم گیری
 0.004 0.084 0.746 برقراری ارتباط

 0.009 0.130 0 تفکر نقاد
 0.120 0.069 0.562 روابط همساالن

 پیشگیری از رفتار های پرخطر

 0 0.083 0.250 عادات ناسالم
 0 0 0 اعتیاد

 0 0 0 مخدر و انواع آنمواد 
 0 0 0 اثرات سیگار در بدن

 0 0.389 0.190 خشونت
 0 0 0 ایدز

 كنترل و پیش گیری از بیماری ها
 0 0 0.500 سالمت و بیماری
 0 0 0 مراقبت از بیمار

 0 0 0 آشنایی با بیماری ها

 معلولیت
 0 0 0 اهمیت معلولیت

 0.500 0 0 پیشگیری و كمک به افراد معلول
 0 0 0 انواع معلولیت

 بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه

 0.500 0.029 0 فعالیت مدرسه و محله
 0.125 0 0.182 عوامل اجتماعی و بهداشت عمومی

 0.250 0.095 0 سالمت فردی
 0.300 0 0 سالمت تغذیه ای

(  نشان می دهد كه بیشترین ضریب بهنجار  در بین مولفه 2جدول )
های  سالمت  در پایه چهارم ، پنجم و شش دوره  ابتدایی مربوط 

+ 052/0+ 024/0+ 00/0+ 472/0به مولفه سالمت روان  مجموعا)
016/0 +0533/0 +2/0 +023/0+00/0 +106/0 +060/0 +

746/0 +060/0 +106/0 + 130/0 +009/0 +562/0 +069/0 +
( و كمترین  ضریب اهمیت به  كنترل و 17/3(  با مقدار )120/0

( می 0.01پیشگیری از بیماری ها و معلویت   مجموعا  با  مقدار )
 باشد.
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 نتیجه گیری
محتوای آموزشی یکی از عناصر مهم در نظام آموزشی است كه نیاز 

ذهن و پیوسته دارد، زیرا محتواست كه در  به توجهی روزافزون و
سازد و  می گیرد و ذهن آنها را درگیر آموزان جای می افکار دانش

در ساختن نگرش و رفتار آنها تاثیرگذار است؛ بنابراین الزم است 
جمالت و مفاهیمی كه در كتابهای آموزشی  برای هر جزء كلمات،

را بسازد،  آموزان مطرح میشود و قرار است بخشی از آینده دانش
ریزی شود. در این میان باید به سند  قیق برنامهبه صورت عمیق و د

ترین منبع در امر انتخاب محتوای  موثق برنامه درسی ملی كه
هدف  .آموزشی و تربیتی است، توجه و دقت كافی به عمل آید
 تا چهارمپژوهش حاضر تحلیل محتوای كتابهای هدیه آسمان پایه 

مولفه های  ا با ز نظر میزان همخوانی آنها (620ابتدایی) ششم دوره
نتایج نشان داده كه در متن كتابهای  .بوده است تحول نظام سالمت 

ابتدایی مولفه ی مربوط به سالمت  متا ششچهارم هدیه آسمان پایه 
مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و  443روانی  با 

كمترین مقدار مربوط به كنترل و پیشگیری از بیماری ها  و 
فراوانی  مولفه های   620و از مجموع  فراوانی است. 1یت  با  معلول

سالمت در كتاب  هدیه های آسمانی پایه چهارم ، پنجم و شش 
مورد به سالمت  26مورد به سالمت جسم،  31دوره  ابتدایی ،  

مورد به سالمت محیط زیست،  6مورد به سالمت محیط،   3تغذیه، 
مورد  47مورد به حوادث ایمنی،  10مورد به سالمت خانواده،   24

مورد به پیشگیری  17مورد به سالمت روانی،  443به تحرک بدنی، 
مورد به كنترل و پیش گیری از بیماری ها،  1از رفتار های پرخطر، 

مورد به بهداشت عمومی و بهداشت  11مورد به معلولیت،  1
 مدرسه، اشاره شده است.

ینگونه استنباط كرد كه این مجموع از نتایج ذكر شده میتوان ا رد
شته پایه روند كیفیتی رو به بهبودی دا های كتابها در زمینه شایستگی

مولفه های كه در  سالمت روان و ترک بدنی  اند و نظر توجه به 
از محوریت مركزی برخوردار است درحد تحول نظام سالمت  

 و سالمت جسم  های مطلوبی توزیع شده اند و همچنین مؤلفه
از جایگاهی نسبتاً خوب برخوردارند، اما  ت خانواده هم سالم

به سالمت محیط زیست ، سالمت محیط، حوتدث ایمنی ، توجه 
ر درفتارهای پر خطر ، كنترل و پیشگیری از بیماری ها و معلولیت 

ها مورد توجه  حد مطلوب نیست و الزم است توجه به این مؤلفه
قرارگیرد. نارسایی موجود مولفان كتابهای درسی  دست اندركاران و

میتواند بخشهای  مولفه های تحول نظام سالمت در توجه به 
گوناگون آموزشی دوره ابتدایی را تحت الشعاع قرار دهد و آثار و 

بررسی پژوهش های انجام یافته . نامطلوبی ایجاد كند پیامدهای
(  و 30( ، حسینی مهر)29( ، رنجدوست)28نازک تبار و همکاران)

(  درباره مولفه های سالمت  تاثیر مثبت آنها را در 31ن)یزدیا
توانمند سازی سالمت و كاهش بیماری ها را  نشان می دهند . با این 
حال تحقیقات محدودی كه در داخل كشور انجام یافته است،  فقدان 
و كمبود آموزش بهداشت و سالمت را در محتوای كتابهای درسی 

وره ابتدایی نشان داده اند . لذا با توجه هدیه آسمانی   دانش آموزان د
به اینکه محتواهای  برنامه های درسی هدیه های آسمانی  دارای 
مبانی ، ویژگی ها و عناصر خاص خودمی باشند و تحقیقات انجام 

ها را در   محتواهای كتابهای درسی دانش  یافته فقدان این مهارت

آموزش بهداشت و  آموزان دوره ابتدایی نشان  می دهد ، و خالء
سالمت در محتواهای كتابهای  مدارس این دوره شدیدا احساس می 
گردد. به طوری كه كتابهای درسی  به ندرت شامل  دانش و مهارت 
های حیاتی كه برای آموزش مفایم  و مفروضه های بهداشت و 

یت كیف ارتقای سالمت   میباشد و یافته های حاكی از این است كه
مناسب بوده ونیاز به بهبود دارد وبرخی كتابهای محتوا گاهی نا

درسی حاوی محتوای ناكافی و یا اطالعات بهداشتی منسوخ یا 
 نادرست هستند . 

كتابهای دوران ابتدایی  می توانند   نگرش ها و عاداتی دوران كودكی 
را تشکیل و در  تصمیم گیری های دوران بزرگسالی نقش بسزایی 
ایفا می كنند ؛  از این رو متون كتب دوره ابتدایی باید به گونه ای 
مرتبط ، سودمند  و موثر در آموزش  طراحی ، اجرا و ارزشیابی 

كه   پاسخگوی نیازهای عاطفی ، اجتماعی و ارضای شوند . به طوری 
حس كنجکاوی افراد بوده و امکان شناخت الزم  از خود ، دنیای 
پیرامون ، ارزش ها را به آنها بدهد  و در آنها امید و آرامش ایجاد 
كند . به  طور كلی ، نتایج حاصل از تحلیل كمی و روش آماری مورد 

رین فراوانی متعلق به مولفه  سالمت استفاده ، نشان می دهد كه بیشت
روان می باشد . ضمن اینکه به  هر یک از      مولفه های نظام 
سالمت به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته اند  و كتب  
هدیه های آسمانی به یک نسبت مولفه های آموزش سالمت را 
 تحت پوشش قرار نداده اند .در مجموع ، می توان نتیجه گرفت كه

به برخی از مولفه های نظام سالمت در محتواهای كتابهای درسی 
رسمی، كمتر و یا اصال توجهی نشده است و این در حالی است كه 
طراحی، تدبیر و اجرای برنامه های توسعه در بعد بهداشتی، بیش از 

مولفه توجه به اهمیت هر چیز به آموزش سالمت وابسته است 
عناصر  د بر اجرای این اهداف وو تاكی های تحول نظام سالمت 

 محتوای برنامهمی گردد ، های آسمان پیشنهاد  كتابهای درسی هدیه

محتوا، در مرحله -بندی هدف درسی تهیه شده، كامالً طبق بودجه
های آسمانی باشد تا محتوا  برنامه درسی كتابهای هدیه  طراحی

 اشدب داشته مولفه های تحول نظام سالمت بیشترین انطباق را با 
های آسمانی به حفظ تعادل در  در تدوین كتابهای هدیههمچنین 

توجه بیشتر به عمل مفروضه های نظام سالمت در دوره ابتدایی  
 .آید تا رفتار معنوی و مذهبی فراگیران به طور مناسب پرورش یابد

 
نویسندگان بر خود الزم می دانند از تمامی اساتید  تشکر و قدردانی:

تربیتی و روانشناسی و آموزش بهداشت و ارتقای  دانشکده علوم
سالمت  دانشگاه تبریز كه ما را در این پژوهش یاری نمودند تقدیرو 

 تشکر به عمل آورند . 
 تاییدیه اخالقی: در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله

 كنندگان در ها و رضایت آگاهانه شركت بودن پرسشنامه محرمانه
 .شده است پژوهش رعایت

 .تعارض منافع : هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد
 شد حمایت مالی : این پژوهش بدون هیچ گونه حمایت مالی انجام
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