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تحلیل محتوای درس علوم تجربی پایه سوم دبستان  بر اساس مفروضه های نظام سالمت در مدارس 

 جمهوری اسالمی ایران 
 

  8محمد عظیمی
 

 6/9/11 پذیرش:                                                       6/81/11دریافت: 

 چکیده  

سیار شتی دانش آموزان اهمیت ب سعه فرهنگ بهدا سالمت و تو شت و  سجم و کامل در این آموزش بهدا ی دارد و یک برنامه من

 محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه ارزیابیتعیین  حوزه ضرورت دارد. مطالعه حاضر با هدف 

شد سالمت انجام  شد که پردازش داده ها را در  بحث تحلیل محتوا در این تحقیق از روش تحلیل محتوا. های نظام  ا نگاه ب می با

از نظر پاسووو)گوت متن کتب علوم تجربی پایه سووووم ابتدایی  و طري جدید و به صوووورت کمی و کیفی مطري می کند. محتوای 

ن نتایج تحلیل محتوای نشامولفه فرعی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  مورد بررسی قرار گرفت.  81دوازده مؤلفه  اصلی و 

مفدار بهنجار  /.96ربوط به شاخص سالمت تغذیه با ممولفه بیشترین فراوانی یه سوم ابتدایی بررسی کتاب علوم تجربی  پا داد که 

به طور مقدار بهنجار  006/0 با   های پر خطرپیشووگیری از رفتارسووالمت محی   زیسووت و  های و کمترین مربوط به شوواخص

ورت ص مذکور به های مؤلفه های ر یک از شاخصه هیافته های حاصل از فراوانی مولفه ها نشان داده است ک .باشدمشترک می

شنهاد می اند. لذا پی آموزش سالمت را پوشش نداده های درسی به یک نسبت مؤلفه های متوازن موردتوجه قرار نگرفته و کتاب

 .بعدی به این امر توجه الزم را داشته باشند درسی، در ویرایشهای های شود که مؤلفان کتاب

 وزش بهداشت و ارتقای سالمت، کتاب علوم تجربی پایه سوم دبستان ، مفروضه های نظام سالمتآم واژگان کلیدی :
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 مقدمه 

تواند یک بسوتر مناسوب برای یادگیری و تمرین رفتارهای  مدارس  محیطی ایده آل برای ارتقا سوط  سوالمت هسوتند و می

کنند  در نتیجه  ز وقت خود را در مدرسووه صوورف می . کودکان ب)ش زیادی ا1082، 8انکیوینسمثبت بهداشووتی فراهم آورند ت

شند را دارا هستند ت سالمت کودکان با سیل اینکه یک دامنه پرقدرت نفوذ بر   . تالش برای جلوگیری 1082، 1لنفوردمدارس پتان

  غییر عادتتاست که در سنین پایین تر شروع شود تا در بزرگسالی مجبور به تالش برای  از رفتارهای آسیب رسان سالمت بهتر

 . مدارس می توانند نقش بسیار مهمی در بهبود سالمت کودکان که در نتیجه منجر به 8111، 9حق دوستهای تثبیت شده نشود ت

تبدیل شدن آنها به بزرگساالن سالم خواهند شد بازی کنند. کودکان و نوجوانان به طور کلی پنج روز در هفته و از نظر تقویمی 

سال در مدر شتر طول  ضور دارند. عالوه بر مهارتبی   های آکادمیک دانش آموزان هم چنین انتظارات فرهنگی و مهارت سه ح

  .1001، 2فرانکدهند یاد میگیرند ت های اجتماعی که رفتارهای بهداشتی را به شکلی قوی تحت تاثیر قرار می

سعه باید از آموزش و پرورش ست. برای تو شروع کرد و این خود نیازمند آن  آموزش و پرورش مبدا توسعه کالن کشور ا

است که ما آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم . مساله آموزش نشان می دهد که بدون یک نظام آموزشی توسعه یافته،  

سعه را بر دوش ر شند و هم قطار  تو سعه یافته با سل آینده نیز که هم تو شد، و  بدون تربیت ن سعه یافتگی نایل  ل ینمی توان به تو

سعه درون زا با اتکا بر توان داخلی و ظرفیت های درون  شود. تو سر نمی  سعه می ستیابی به تو توانمندی های خود حمل کنند ، د

ترفیعی  می تواند قابلیت اجرا داشته باشد و تداوم پیدا کند سیستمی و با اتکای بر منابع مادی و معنوی و با رسیدن به مدلی بومی

  .8919فر، 

شود. در آموز ست و نوسازی آموزشی یکی از ارکان مهم توسعه همه جانبه محسوب می  سانی ا سنگ بنای نوسازی ان ش 

برنامه ریزی اصولی برای سالمت نسل آینده   در مدارس و  6و ارتقای سالمت 8همین راستا بررسی مولفه های آموزش بهداشت

  .8910ن جامعه در همه ابعاد آن می باشدت سعدوندیان ،کشور یکی از شاخص های مهم و اصلی و زیر بنای توسعه کال

ست الهی نعمتهای از یکی سالمت سان به خداوند که ا شته ارزانی ان ست بدیهی و دا سان که ا   تالش باید آن حفظ برای ان

شینی زندگی که دوران این در خصوص به کند؛ سان ما ست کرده احاطه را ان شگیری برای پس. ا  و ماریبی نوع هر بروز از پی

 و شاعها در مهمی بسیار نقش که جامعه در ارزشمند بسیار های نهاد از یکی .شود داده آموزشهایی است الزم افراد سالمت تأمین

  سعی اخیر های سال در سازمان این در.  باشد می پرورش و آموزش سازمان دارد عهده بر را بهداشت و ارتقای سالمت  توسعه

ست شده آن بر شت  آموزش به سمدار در تا ا شتی آموزش و نمایند ای ویژه توجه بهدا سائل بهدا س برنامه محتوای در م   یدر

   به طوری که 8918 بهزاد،ت شود می محسوب خطیر امر یک عنوان به بنیادی ب)ش این در گذاری سرمایه لذا.  شوند گنجانیده

فردی مسئول و شایسته را در این زمینه  ،سان آغاز کنیم را از سال های اولیه ی زندگی یک ان مولفه های بهداشت  اگر آموزش 

 داشتیرعایت مسائل بهکرده ایم و اگر این عمل در سط  گسترده صورت گیرد ، در آینده نسلی را خواهیم داشت که   تربیت

سفی ، دنمی ده را جزء الینفک زندگی خود قرار سان در اولین    8911تیو صیت ان ش) ساس  شت ا سال های فروید اعتقاد دا

می نولی رویداد های بعدی زندگی تا اندازه ای رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ،   چه می شوووود و اگر زندگی پی ریزی
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ه رد. حتی آدلر که با نظریه های فروید به طور کامل موافق نبود نیز بر این عقیدبتأثیرات گذشوووته را به طور کامل از بین ب دتوان

  .8910می یابد ت کدیور ،  ین سال های زندگی پی ریزی می شود تا پایان عمر ادامهاست که آنچه در اول

بنابراین، آنچه در سوووال های اولیه ی زندگی به کودکان آموزش داده می شوووود ، دارای اهمیتی فود العاده اسوووت. چرا که 

بر این  .، ش)صیت آنان را می سازدش)صیت کودکان در این سال ها شکل می گیرد و آنچه که به آنان آموزش داده می شود

و حساس  مهمترین از عمومی آموزش های دوره بهداشت و به تبع آن ارتقای سالمت، آموزش به مربوط های برنامه اساس در

 شمار می آیند .         به آموزشی های ترین دوره

 ب برای یادگیری و تمرین رفتارهایتواند یک بسوتر مناسو مدارس  محیطی ایده آل برای ارتقا سوط  سوالمت هسوتند و می

کنند     کودکان ب)ش زیادی از وقت خود را در مدرسووه صوورف می1082اچویس و همکاران  ، مثبت بهداشووتی فراهم آورند ت

 . 1082اران ، النگفورد  و همکدر نتیجه مدارس پتانسیل اینکه یک دامنه پرقدرت نفوذ بر سالمت کودکان باشند را دارا هستند ت

سالی مجبور به  تالش شود تا در بزرگ شروع  سنین پایین تر  ست که در  سالمت بهترا سان  سیب ر برای جلوگیری از رفتارهای آ

توانند نقش بسوویار مهمی در بهبود    مدارس می8111،  8هاگویسووت ، اسووتارینهای تثبیت شووده نشووود ت تالش برای تغییر عادت

شدن آن شد بازی کنند. کودکان و نوجوانان به طور سالمت کودکان که در نتیجه منجر به تبدیل  سالم خواهند  ها به بزرگساالن 

 های آکادمیک دانش آموزان کلی پنج روز در هفته و از نظر تقویمی بیشتر طول سال در مدرسه حضور دارند. عالوه بر مهارت

شکلی قوی  هم چنین انتظارات فرهنگی و مهارت شتی را به   یاد می ،دهند تحت تاثیر قرار میهای اجتماعی که رفتارهای بهدا

  .1001،  1فرانک و همکارانگیرند ت

اند تنها یک درصد از معلمان ابتدایی در مورد بهداشت محی    در پژوهش خود دریافته8919ایمانی، رخشانی، و طباطبایی ت

شت جسمانی و روانی دانش آموزان اطالعات مطلوبی دارند.  یافته ی توانند تهدیدی براشده در باال می های ارائهو نیازهای بهدا

آموزان آتی باشووود. با توجه به آنکه مدت زمان حضوووور کودکان در مدرسوووه  بیش از کیفیت آموزش معلمان و همچنین دانش

  در پژوهش 8911نکویی مقدم  و همکاران نیز ت  8919تایمانی و همکاران ، گذرانندزمانی اسوووت که در کنار پدر و مادر می

یا نایی و نگرش های دانش آموزان خود ب ن کردند که محتواهای  کتاب های موجود در زمینه آموزش های بهداشوووت در توا

تاثیری  نداشته و دانش آموزان از مهارت کافی برخوردار نبوده اند و برای  دانش آموزان سودمند نبوده است تبه نقل از صفاری 

  .  8918و شجاعی زاده ، 

سالمت   شده همچنین تامین  ضرورت این امر در دهه های اخیر افزون تر  ست .  شهروندان  از وظایف اولیه دولت ها برای 

شدن ارتباط کشورها و در هم  شهری ، رشد جمعیت  و  کاهش منابع، بروز بیماری های جدید ، نزدیک  ست . توسعه زندگی  ا

ظیمی و به نقل از عگر از جمله دالیل هسووتند تری)تن مرزهای جغرافیایی و گره خوردن سوورنوشووت سوواکنان کره خاکی به یکدی

  قوانین اسوواسووی کشووورها ، از جمله  قانون جمهوری اسووالمی ایران و پیمان نامه های بین المللی  بر توسووعه 1081همکاران ، 

ربع قرن   بر اساس گزارش های  ساالنه یونیسف ، اقدامات انجام شده در طول 8911بهداشت در جهان تاکید دارندترمضان)انی،

گذشته ، ایران را در جایگاهی شایسته از نظر دستیابی  به شاخص های  جهانی قرار داده است . ریشه کنی بسیاری از بیماری ها ، 

تامین آب آشامیدنی ، سراسری شدن واکسیناسیون در کل کشور ، افزایش امید به زندگی و کاهش میزان مرگ و میر کودکان 

باشوود . به طور قطع  آموزش بهداشووت و ارتقای سووالمت در  دسووت یابی به موفقیت های فود نقش  از جمله این دسووتاوردها می

   .8910خصوصا آموزش کودکان و نوجوانان که سرمایه های امروز و فردای جامعه می باشندت سعدوندیان ، .تعیین کننده دارند

                                                           
1 - Starrin 
2 - Franks, Dino, Horn, Gortmaker, Wiecha 
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برنامه های  در مقتضی تلزم آن است که به نحوی شایسته وفرهنگی مس نژادی و تنوع و تکثر جامعه ایران در ابعاد م)تلف قومی،

رهنگی نسبت به تفاوتهای ف پاس)گو حساس و بگیرد.وجودیک برنامه درسی چندفرهنگی و توجه قرار آموزشی مورد درسی و

کنیم که  یدکاین صورت باید براین نکته تا در غایب مطري است. نظام آموزشی ایران به عنوان یک حوزه مغفول و قومیتی در و

رنامه های ب به نحوه مقتضی در های فرهنگی واجتماعی خاصی است که باید شرای  م)تصات ویژگی جامعه ایران برخوردار از

توجه به اینکه در نظام آموزشی فعلی کشور کتاب مهمترین ابزار  با. بگیرد عملی قرار توجه جدی و درسی نظام آموزشی مورد

ف کتابهای ضع وی برنامه است و ارزشیابی محتوی کتابهای درسی به دلیل شناسایی نقاط قوت ودربردارنده ی محت آموزشی و

ست ضروری ا سی امری  شتی  های   بیان می کند نگرش1089 ت 8چنربوهمانطور که  .در  شکل می کودکی دوران در که بهدا

در اسناد باالدستی و به  بهداشت و سالمت  عمیق و  پایهمفاهیم  و در این راستا  گنجاندن  هستند تغییرناپذیر و العمر مادام گیرند

صیلی دروس مقاطع تبع آن  شکل تکوین زمان در و ابتدا از آموزان که دانش شود می باعث تح  ماعیاجت ش)صیت گیری و 

شهروندان به شان سالمت را به  آینده، عنوان  شت و ارتقای  سئولیت یک عنوان رعایت بهدا سانی م  ودخ جوددر و اخالقی و ان

ور افزایش ای به منظکنند. پس آشکار است که موفقیت در تربیت بهداشت دانش آموزان در مدارس  بدون تدوین برنامه نهادینه

سواد سالمت آنها در دوره ابتدایی میسر ن)واهد بود . پس آشکار است که موفقیت در تربیت بهداشت دانش آموزان در مدارس  

  .همان منبعنظور افزایش سواد سالمت آنها در دوره ابتدایی شدنی ن)واهد بود تای به مبدون تدوین برنامه

بنابراین تهیه الگوی آموزش بهداشوووت و ارتقای سوووالمت  برای دانش آموزان در دوره دبسوووتان  کشوووور قدمی در جهت 

ا تدوین این  الگو و ورود آن به اسووتاندارد کردن این آموزش ها و ارتقای سووط  سووالمت مورد انتظار جامعه اسووت. امید اسووت ب

یا به این سوال پژوهشی که آلذا پژوهش حاضر در نظر دارد  .مدارس ابتدایی کشور ، شاهد جامعه ای سالم تر و شاداب تر باشیم

سالمت در مدارسموجود   محتوای  ضه های نظام  ساس مولفه مفرو ستان  بر ا سوم دب ست ی  درس علوم تجربی پایه  ا مطلوب ه

  را مورد بررسی قرار دهد . خیر؟ 

 

 پژوهش روش

سال های در این تحقیق از روش تحلیل محتو سی  سی محتوای کتب های در ستفاده 8918-8916 ا برای برر ست شده ا .  ا

 این جمله از .شود می طی م)تلفی مراحل محتوا تحلیل بود . برای  تصاویر و ها تمرین ، ها پرسش متون،تصفحات تحلیل واحد

 :نمود ذکر را زیر عمده مرحله سه توان یم مراحل

  تحلیل از قبل مرحله -8

  پیامتمواد بررسی -1

 . 1086بازرگان ، ت نتایج پردازش -9

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

  ستا شده ارائه خصوص این در بسیاری فنون تحلیل شدند. امروزه،  آمده بدست طالعاتا ، آن بندی مقوله و پیام رمزگذاری

  اشندب می خود خاص ریاضی مشکالت دارای فنون از دسته این. باشد می ها مقوله فراوانی از گیری درصد بر ها آن اساس که

  مؤلفه وازدهد و  وم تجربی  دوره سوم  ابتداییکتاب علتپاس)گو نظر ازطري  محتوای. کرد خواهد اعتبار کم را ها آن نتایج که

صلی شت آموزش فرعی مولفه 81 و ا سی مورد  سالمت ارتقای و بهدا شت آموزش های مولفه روایی گرفت . قرار برر  و بهدا

ستفاده  با  سالمت ارتقای  و حتص از اطمینان برای. است شده سنجیده درسی برنامه و  سالمت حیطه مت)صصان نظرات از ا

                                                           
1 Buschner 
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 بودند  هداشتب آموزش زمینه در مت)صص که دیگر نفر شش توس  ؛ محقق بر عالوه باالدستی ها، اسناد تحلیل نتایج از درستی

سی و تحلیل مورد نیز شت منظور به و قرارگرفت برر سان بردا   آموزش با ارتباط در پژوهش همکاران محتوا، تحلیل فرم از یک

 .شدند هماهنگ یکدیگر با لتحلی واحدهای و آن های مولفه ، بهداشت

  راوانیف جدول های داده براساس. شود می شمارش فراوانی قالب در پاس)گو هر تناسب به ها مقوله حسب بر پیام ابتدا در

 .شود می انجام زیر  ترتیب بهمقادیر بهنجار مولفه های فرعی و اصلی 

 :شود می هاستفاد رابطه این از کار این برای که شوند بهنجار باید فروانی جدول های فراوانی ماتریس

Pij =   
𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚
𝑖=8

   (i=8, 1, 9,..., m, j=8, 1…, n) 

F   =مولفه  فراوانی      P  = فراوانی ماتریس شده هنجار      = i   پاس)گو شماره 

= n   مولفه تعداد       = m   پاس)گو تعداد                      j   = مولفه شماره 

چاپ سال /////  بررسی شد . ن پژوهش مولفه های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در متون  کتب دوره سوم ابتداییدر ای

  عادات مربوط به بهداشت و سالمت باید از همان دوره های اولیه زندگی شروع شود تا از بروز بسیاری 8918به نظر هیروشی ت

سمی و روحی جلو صول و آموزش های الزم در از بیماری ها و ناتونایی های ج سیدن به این هدف باید از  ا گیری کند . برای ر

مولفه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در نظر  81قوانین تصویب و در قالب آن  به افراد آموزش داده شود .  در این پژوهش 

شامل خ سازی  شاخص  شین هر یک از این مولفه ها طی فرایند  شد که طبق مطالعات پی شوند  کگرفته  ه در رده مولف هایی می 

  8911. برای تدوین مولفه ها و شاخص های این پژوهش ، از مطالعات پژوهشی حلم سرشت و دل پیشه تشده اند  ارائه 8جدول 

سینیت شاه ح سکندری ت8918؛  شت و 8912 ؛ ا ستقل آموزش بهدا شی به طور م شد . البته از آن جا که تاکنون پژوه ستفاده    ا

مت در متون کتب  علوم تجربی دوره سوووم  ابتدایی را بررسووی نکرده اسووت ، برای تهیه مولفه ها و شوواخص های ارتقای سووال

شت  و  سان بهدا شنا شکان ، کار شاخص های موردنظر ، آرای پز شین در زمینه های مولفه ها و  پژوهش از تحقیقات م)تلف پی

شاخص های اندازه گیری شدن  شد . پس از مش)ص  ستفاده  سالمت ، اطالعات  کتاب ا شت و ارتقای  مولفه های آموزش بهدا

جمع آوری و تجزیه و تحلیل شوودند و بر اسوواس همین مدل ، میزان توجه به هر یک از مولفه های آموزش بهداشووت و ارتقای 

 سالمت در متون دوره سوم ابتدایی بررسی شد . 
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 داییکتب  علوم تجربی دوره  سوم ابت پژوهش های یافته

 نظام های مؤلفه اساس متون کتب  علوم تجربی دوره سوم ابتدایی بر کیفی و کمی تحلیل شامل پژوهش این های یافته

 شود صمش) طریق بدین است . تا گردیده تهیه مؤلفه هر حسب بر آمده دست به های فراوانی مجموعه ابتدا. باشد می سالمت

 .دارد تعلق مؤلفه کدام به اهمیت و توجه میزان ترین بیش کلی بطور که

  ابتدایی پایه سوم  علوم کتاب در مفروضه های سطرالمت به توجه فراوانی توزیع .8جدول

 درس، صفحه، سطر، کلمه، جمله، عکس مولقه فرعی مولفه اصلی
فراوانی مولفه 

 فرعی

فراوانی مولفه 

 اصلی

فراوانی 

هنچار شده 

های  مولفه

 فرعی

فراوانی 

هنچار شده 

صلی در مولفه ا

 کل فرایند

 سالمت جسم

سیستم های 

 بدن

، 16تصفحه81درس-، عکس پایین  12تصفحه81درس

-، عکس+ جمله  19تصفحه89درس -عکس باال 

        -، عکس 800تصفحه82درس-،بدن  8، سطر11تصفحه82درس

 ، عکس 808تصفحه82درس

6 

 

 

 

86 

91/0 

80/0 

 چرخه حیات

، 6، سطر98تصفحه8رسد -، عکس 11تصفحه8درس

 -، عکس 18تصفحه88، عکس  درس12تصفحه88درس-جمله  

، عکس باال  11تصفحه81درس-، عکس  11تصفحه81درس

 ، عکس 11تصفحه81درس

1 29/0 

مراقبت از 

 اندام

، عکس 21تصفحه1درس -، عکس سوم 86تصفحه9درس

 ،جمله 1، سطر12تصفحه81درس-آخر  
9 86/0 

 سالمت تغذیه

د موا آشنایی با

 غذایی

، 9تصفحه8درس-+عکس، جمله 9، سطر1تصفحه8درس

-، عکس  6تصفحه1،  جدول  درس2تصفحه8درس -جدول 

، عکس  1تصفحه1درس-، جدول  1تصفحه1درس

-، عکس  88تصفحه1درس-، عکس  1تصفحه1درس

-،عکس  801تصفحه89، شیر  درس8، سطر 11تصف 89درس

 ،عکس 802تصفحه89درس

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

81/0 

96/0 

نیاز های تغذیه 

 ای

 -، جدول دوم 2تصفحه8درس-، عکس  1تصفحه8درس

-، عکس  1تصفحه1، جدول  درس1تصفحه1درس

 +عکس،جمله 8، سطر1تصفحه1درس

8 01/0 

 پایش رشد
، 12تصفحه88درس-، جمله  6، سطر98تصفحه8درس

 ، عکس 11تصفحه81،عکس  درس18تصفحه88درس -عکس 
2 01/0 

ی تغذیه الگو

 ای

 -، عکس 6تصفحه1درس-، عکس  1تصفحه8درس

 ، عکس 1تصفحه1،جدول        درس1تصفحه1درس
2 01/0 

بهداشت مواد 

 غذایی

-،جمله  9، سطر1تصفحه1درس-، عکس  6تصفحه1درس

 ،گفتگوکنید 1تصفحه1درس
9 08/0 

 پوشش گیاهی

،عکس اول  61تصفحه80درس -،عکس 11تصفحه8درس

-،عکس 16تصفحه88،عکس  درس12تصفحه88درس-

،عکس  11تصفحه88درس-،عکس  11تصفحه88درس

-،عکس  18تصفحه88درس -،عکس 10تصفحه88درس

 ،عکس 11تصفحه81درس

 

 

1 

6/0 

پوشش 

 جانوری

-،عکس  11تصفحه81درس

+عکس،انواع جانوران  1،سطر19تصفحه81درس

-،عکس  10تصفحه81درس -،عکس 16تصفحه81درس

-،عکس  19تصفحه89،عکس  درس11تصفحه89درس

 

80 
81/0 



 ... تحلیل محتوای درس علوم تجربی پایه سوم دبستان  بر ____________________________________________________________

 

،عکس  11تصفحه89درس-،عکس  18تصفحه89درس

 ،عکس 11تصفحه89درس -،عکس 11تصفحه89درس

 انرژی

-،جمله  9،سطر1تصفحه1درس -،عکس 6تصفحه1درس

 -،عکس 11تصفحه8،عکس  درس1تصفحه1درس

،عکس  22تصفحه1درس-،عکس  29تصفحه1درس

-،عکس  81تصفحه1درس-،عکس  86تصفحه1درس

 ،عکس 60تصفحه1،عکس  درس81تصفحه1درس

 

80 
81/0 

 سالمت محی 

 بهداشت آب
-،ایستگاه فکر  90تصفحه8درس

 +عکس،جمله 88،سطر28تصفحه6درس

 

1  

 

9 

66/0 

 99/0 8 ،عکس 86تصفحه9درس بهداشت هوا 08/0

بهداشت 

 خاک
- 

 

0 
0 

سالمت محی  

 یستز

آلودگی 

 صوتی
- 0  

 

8 

 

 

 

0 

006/0 

 0 0 - زباله و دفع آن

مبارزه با 

 بندپایان و جوندگان
- 0 0 

فاضالب و 

 دفع بهداشتی
 8 8 ،عکس اول 20تصفحه6درس

 سالمت خانواده

 0 - جمعیت

 

 

 

 

88 

0 

01/0 

سالمت 

 نوجوان
- 0 0 

مراقبت از 

 کودکان

 -،عکس 6تصفحه1درس-،جمله  1،سطر2تصفحه8درس

 ،عکس 66تصفحه80،عکس  درس86تصفحه1درس

 

2 
16/0 

مراقبت های 

 دوران بارداری
- 0 0 

مراقبت رواب  

 خانوادگی

-،جمله  1،سطر2تصفحه8درس

،عکس  6تصفحه1درس -،جمله 1،سطر8تصفحه8درس

،عکس 86تصفحه9درس-،سطرسوم،جمله 80تصفحه1درس

،سطر 90حه،جمله  درستصف8،سطر12تصفحه2درس-سوم  

،عکس  66درستصفحه -،عکس 86درستصفحه-آخر،جمله  

،سطر 19تصفحه81،سطرسوم،جمله  درس18تصفحه88درس

 آخر،جمله 

 

88 
19/0 

 حوادث ایمنی

پیشگیری از 

 حوادث در منزل

 -،سطرآخر،جمله 99تصفحه8درس

 ،عکس 81تصفحه1درس
1 

 

1 

 

 

11/0 

028/0 

پیشگیری از 

 حوادث در مدرسه

 -،سطرآخر،جمله 99تصفحه8درس

 ،عکس 81تصفحه1درس-،عکس  28تصفحه1درس
9 21/0 

پیشگیری از 

 حوادث در جامعه
 82/0 8 ،عکس 81تصفحه1درس

 مقابله با بالیای

 طبیعی
- 0 0 

کمک های 

اولیه و بهداشت 

 محی  کار

  82/0 8 ،جمله 9،سطر18تصفحه88درس
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 تحرک بدنی

اهمیت 

تحرک بدنی و 

 اسب اندامتن

 ،عکس 68تصفحه1درس-،عکس  81تصفحه1درس
 

1 

 

 

 

 

89 

88/0 

01/0 

انواع ورزش 

 ایمنی و قوانین آن

 -،عکس 81تصفحه1درس-،عکس  81تصفحه1درس

 ،عکس 69تصفحه1،عکس  درس68تصفحه1درس
2 90/0 

اهمیت بازی و 

 انواع آن

-،عکس  68تصفحه1درس-،عکس  81تصفحه1درس

 ،عکس 69تصفحه1درس
9 19/0 

مهارت های 

 حرکتی

-،عکس  68تصفحه1درس-،عکس  81تصفحه1درس

 ،عکس 69تصفحه1درس

 

9 
19/0 

حرکات 

 اصالحی
- 0 0 

 0 0 - مواد نیروزا

بهداشت و 

 تغذیه ورزشی
 01/0 8 ،جمله 9،سطر1تصفحه1درس

 سالمت روانی

شناخت خود 

 و عزت نفس
- 0 

 

 

 

90 

0 

81/0 

احساسات و 

 عواطف

 -،جمله 6،سطر12تصفحه2درس

-،صرفه جویی  9،سطر92تصفحه8درس

،سطرآخر،جمله  16تصفحه88درس-،عکس  18تصفحه80درس

 ،سطرآخر،جمله 16تصفحه89درس-

 

 

8 

 

86/0 

 تصمیم گیری
 

- 

 

0 
0 

برقراری 

 ارتباط

-،عکس  1تصفحه1درس -،عکس 9تصفحه8درس

-،عکس  88تصفحه1،گفتگوکنید  درس80تصفحه1درس

 ،عکس 66فحهتص80درس

 
8 

 

 

 

86/0 

 تفکر نقاد

-،جمله  1،سطر8تصفحه8درس

،ایستگاه فکر  11تصفحه8درس -،جمله 9،سطر1تصفحه1درس

،جمله  8،سطر20تصفحه6درس-،ایستگاه فکر  90تصفحه8درس

،ایستگاه فکر  21تصفحه1درس-

-،جمله  6،سطر61تصفحه80درس

 ،جمله 8،سطر11تصفحه81درس

1 16/0 

رواب  

 همساالن

 -،عکس 1تصفحه1درس-،عکس  9تصفحه8درس

،عکس 88تصفحه1،گفتگوکنید  درس80تصفحه1درس

،عکس  82تصفحه9درس-،عکس  81تصفحه9درس

 - 1،عکس88تصفحه1درس-  1،عکس21تصفحه1درس

 -،عکس آخر 81تصفحه1،عکس  درس88تصفحه1درس

                              ،عکس 66تصفحه80درس

 ،عکس  800تصفحه89درس

 

 

81 

2/0 

پیشگیری از 

 رفتار های پرخطر

  8 ،عکس 20تصفحه6درس عادات ناسالم

 

 

8 

8 

006/0 
 0 0 - اعتیاد

مواد م)در و 

 انواع آن
- 0 0 
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اثرات سیگار 

 در بدن
- 0 0 

 0 0 - خشونت

 0 0 - ایدز

کنترل و پیش 

 گیری از بیماری ها

سالمت و 

 بیماری
 8 ،عکس آخر 86تصفحه9درس

1 

8/0 

08/0 

مراقبت از 

 بیمار
 8/0 8 ،عکس آخر 86تصفحه9درس

آشنایی با 

 بیماری ها
- 0 0 

 معلولیت

اهمیت 

 معلولیت
- 0 

 

8 

0 

 0 0 - انواع معلولیت

پیشگیری و 

کمک به افراد 

 معلول

 8 8 ،عکس 29تصفحه1درس

بهداشت 

عمومی و بهداشت 

 مدرسه

فعالیت های 

 مدرسه و محله
 ،عکس 18تصفحه81سدر

 

8 

1 

818/0 

08/0 

عوامل 

اجتماعی و بهداشت 

 عمومی

 818/0 8 ،عکس 801تصفحه89درس

 سالمت فردی
-،جمله  9،سطر1تصفحه1درس

 ،جمله 9،سطر80تصفحه1درس

 

1 
18/0 

سالمت تغذیه 

 ای

-،عکس  6تصفحه1درس-،عکس  1تصفحه8درس

 ه ،سطرآخر،جمل80تصفحه1،جمله  درس9،سطر1تصفحه1درس
2 8/0 

 

فراوانی و  86دهد که در این کتاب، بیشترین فراوانی مربوط به شاخص سالمت تغذیه با تحلیل صورت گرفته نشان می

فراوانی به طور مشترک  8 و معلولیت، با های پر خطرهای سالمت تغذیه، پیشگیری از رفتارکمترین فراوانی مربوط به شاخص

 باشد.می

 

 یری بحث و نتیجه گ

 مولفه 81   فراوانی که در 889مجموع بررسووی کتب  علوم تجربی دوره سوووم ابتدایی  ، ت متون از محتوای تحلیل به توجه

صلی شد . یافته مولفه 81 و  ا شان ها مولفه فراوانی از حاصل های فرعی می با ست داده ن سالمت  های مولفه که ا یزان به م نظام 

سبت به ها مولفه از برخی .برابری مورد توجه قرار نگرفتند شتری توجه ها مولفه سایر ن ست شده بی   ها مولفه از رخیب مقابل در ا

مفدار بهنجار و کمترین مربوط  96/0مربوط به شاخص سالمت تغذیه با مولفه بیشترین فراوانی . گرفتند قرار کمتری توجه مورد

  مچنینباشد همقدار بهنجار به طور مشترک می 006/0 با  ر خطرهای پهای  سالمت محی   زیست و پیشگیری از رفتاربه شاخص

به  .باشووند نمی برخوردار نرمال توزیع متون هر دو طري نشووان می دهد که مولفه های موجود از بین در ، آمده دسووت به فراونی

شان سالمت به ترتیب   ؛ ن سی کل  از که دهد می طوری که در مولفه های نظام  سی کل  برر سوم علوم تجربی پ  ابکت برر ایه 

 مورد بیشوووترین فراوانی را به خود اختصووواص داده، و کمترین مقدار مربوط به 86ابتدایی مولفه ی مربوط به سوووالمت تغذیه  با 
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مولفه های   فراوانی  889از مجموع  و  فراوانی اسوت. 1با در مجموع   های پر خطرسوالمت محی   زیسوت و پیشوگیری از رفتار

مورد به سووالمت  9مورد به سووالمت تغذیه،  86به سووالمت جسووم،  مورد 86 ابتدایی،  سووومپایه  علوم تجربی  کتاب سووالمت در

 90مورد به تحرک بدنی،  89مورد به حوادث ایمنی،  1مورد به سووالمت خانواده،  88مورد به سووالمت محی  زیسووت،  8محی ، 

مورد به  1مورد به کنترل و  پیش گیری از بیماری ها،  1ی پرخطر، مورد به پیشوووگیری از رفتار ها 8مورد به سوووالمت روانی، 

پایه   متون کتاب علوم تجربی تحلیل نتایج به توجه مورد به بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه، اشاره شده است. با 1معلولیت، 

ین اسووناد ا در تقای سووالمت آموزش بهداشووت و ار به کم خیلی حد در متاسووفانه که گرفت نتیجه چنین توان می ابتدایی سوووم

ست شده پرداخته سناد به توجه با حالی که در ا سی،   8، 2، 9 برنامه ،قانون پرورش، و آموزش بنیادین تحول سندتا سا قانون ا

 و آن اهمیت و ضرورت ، بهداشت و سالمت  موضوع صراحتا که  دستورالعمل ها در حوزه سالمت ، طري تحول نظام سالمت

  که فتر می انتظار اسووت.  گردیده بیان ، م)تلف ابعاد در توسووعه زیربنایی و مهم ابعاد از یکی عنوان به آن مراقبت  راه های

سالمت  های مولفه به حداقل شت  در حوزه نظام  سنی دانش اموزان  بهدا سب با مراحل رشدی و    ره افراد  و شود پرداخته متنا

 .وندش آشنا.  ..و آن از مراقبت  راه های ،   آن مشکالت و مسایل  ، ای سالمت آموزش بهداشت و ارتق با اسناد  این بیشتر در چه

ستا این در لذا ستی   ضعف به توجه با را سناد  باالد شی در نظاما سالمی جمهوری آموز فه های مول  تربیت زمینه در ایران ا

شت ،  ساس مؤلفه های ایزدی و همکاران کت  پژوهش نتایج شدند.  واقع غفلت مورد سالمت و بهدا ابهای دوره ابتدایی را  بر ا

آموزش سوووالمت مورد بررسوووی قرار داده اند و به این نتیجه رسووویده اند که از میان مؤلفه های انت)اب شوووده به مؤلفه ورزش و 

ی به یتحرک بدنی بیش از سایر مؤلفه ها پرداخته شده است و به مؤلفه ها و شاخصهای آموزش بهداشت در کتابهای دوره ابتدا

  صالحی و همکاران نیز کتاب  های دوره ابتدایی را بر اساس مؤلفه های آموزش 1080ایزدی ، ت طور متوازن پرداخته نشده است

حی و صوووالجهانی مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسووویدند که به هرکدام از مؤلفه ها به یک اندازه پرداخته نشوووده اسوووتت

ست یافتند که آموزش مولفه   در پژوهش ه1001همکاران،  شابه دیگر، تورانی و همکاران هرکدام جداگانه به این نتایج د ای م

های سالمت و بهداشت بصورت پراکنده و بسیار کم در کتب ابتدایی مشاهده شده است و میزان توجه به سالمت به میزان مورد 

 موید  8911تهمکاران و عمران صالحینین  نتایج پژوهش های همچ   1001به نقل از بنی هاشمی ، امیرخانی ،  انتظار نمی باشدت

  ست،ا آمده م)تلف های دوره کتاب های در ای پراکنده مولفه های بهداشتی و سالمت  به طور  های آموزش که است نکته این

  زمینه باید تهگرف صورت پژوهش های نتایج به توجه با باشد.  بنابراین نمی مش)ص چارچوب و برنامه براساس و نیست منسجم

 از درستی رکد بهداشتی بتوانند مسائل از آگاهی با تا آورد وجود به افراد  در  را مولفه های بهداشتی و سالمت  تربیت صحی 

  .آورند دست به حرفه و شغل حتی و صنعت، اقتصاد، جمله از علوم دیگر های شاخه

  مهارتها، د،جدی دانش تا شووود گذاری پایه مولفه های بهداشووتی  تربیت جامع برنامه یک باید هدفی چنین تحقق لذا برای 

 قالب در زانآمو دانش پرورش و آموزش با و یابد توسعه آینده های نسل زندگی برای و برتر کیفیت مسیر در نظریات و ارزشها

جسمی  آسیب های روانی ، به بیماری ها و نسبت را، آنها مسئولیت احساس و حساسیت آگاهی، میزان بتوانیم درسی کتاب های

در این پژوهش به دلیل گسترده بودن موضوع پژوهش ، محقق دهیم.  افزایش ارتقای سالمت ، بر تاثیرآنها و اجتماعی زیستی، ،

 ای م)تلفه علت وجود برداشته ها به در میان مولفیافته ها   تقسیم بندی وجود تعدادی اختالف نظر دردر بررسی مولفه ها با 

رسی ابتدایی که این امر خود امکان تعمیم به کتابهای د کتابهای درسی تنها مربوط به  علوم تجربی دوره سوم و  بررس ا از پیامه

 پژوهش شووود نتایج  پیشوونهاد می آینده مطالعات براینمی دهد  با  محدودیت مواجه بود .    در دیگر دوره های تحصوویلی را

 اندک اربسی درسی کتاب های سوالمت در مولفوه هوای به کلی طور به که می دهد نمورتب  نشا پژوهش هوای سایر نیز و حاضر

برنامه  و کتواب هوای درسووی با بهره گیری از نظرات مت)صصان  تودوین و طراحوی در میشوود توصیه اسوت، لذا شده پرداخته
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وه  .شود توجه مهم این به سالمت، نظام ریزان وانی ب وه محقق ود  ک وه من وژوهش وهب عالق ووزه آموزش سالمت توصیه می  در پ ح

 با آشنایی واب مورتب  آمووزشهوای معلولیت  نیوز شود به امکان سنجی و نیاز سنجی در خصوص آموزش پیشگیری از رفتارهای و

ت که خهمچنین باید خاطر نشووان سووامعلولیت بپردازند.  معلول، انواع افراد به کمک و معلولیت، پیشووگیری ها، اهمیت بیماری

دوران کودکی را تشووکیل و در  تصوومیم گیری های دوران بزرگسووالی  تکتابهای دوران ابتدایی  می توانند   نگرش ها و عادا

نقش بسووزایی ایفا می کنند ؛  از این رو متون کتب دوره ابتدایی باید به گونه ای مرتب  ، سووودمند  و موثر در آموزش  طراحی ، 

طوری که پاسووو)گوی نیازهای عاطفی ، اجتماعی و ارضوووای حس کنجکاوی افراد بوده و امکان اجرا و ارزشووویابی شووووند . به 

فرآیند نظارتی بنابراین  شوووناخت الزم  از خود ، دنیای پیرامون ، ارزش ها را به آنها بدهد  و در آنها امید و آرامش ایجاد کند .

مت به قصد توانمندسازی مدارس جهت طراحی و اجرای برای اجرای الگوی برنامه ریزی درسی آموزش بهداشت و ارتقای سال

برنامه های درسی  علوم تجربی ، ایجاد تغییر و تحول در برنامه های درسی مراکز تربیت معلم و  دانشگاه های تربیت دبیر به قصد 

ست های ال سی علوم تجربی ، توجه به پیش بای شایجاد آمادگی در معلمان برای طراحی و اجرای برنامه در ت گوی آموزش بهدا

و ارتقای سوووالمت  از قبیل الزامات قانونی، اداری، مالی و امکانات و تجهیزات و...، افزایش آگاهی معلمان، مدیران، والدین، 

ای هکارکنان، مراجع محلی از برنامه ریزی درسووی آموزش بهداشووت و ارتقای سووالمت  و شوورای  تحقق ب)شوویدن به آن ، دوره

ها و محتوای مولفه بهداشووتی و های آموزشووی بهداشووتی  برای آشوونا کردن معلمان با فعالیتکارگاهآموزش ضوومن خدمت یا 

سووالمتی  ، ایجاد زمینه مسوواعد برای پژوهش ها در موسووسووات علمی و تحقیقاتی در سووط  آموزش و پرورش و دانشووگاه ها در 

 المت  دوره ابتدایی پیشنهاد می گردد.راستای آموزش بهداشت  و برنامه ریزی درسی علوم تجربی برای ارتقای س
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