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 های آموزش سالمت چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص  هایتجربی پایه تحلیل محتوای کتب علوم

 2، عبدالحسین حیدری 1مرتضی گلشنی 

 18/10/1400پذیرش:                            30/6/1400دریافت:

 چکیده

آموزان، بسعیار حاظ  اهمیت اسعت، و یب برنامه ارتقاء سع مت دانشتوسعهه فرهن  بهداشعتی، آموزش سع مت و بهداشعت و 
کامل و جامع، در این زمینه، مورد نیاز اسعت  پووهش حارعر، با هدب بررسعی می ان توجه، به مورعوو آموزش سع مت، در کت   

با روش آنتروپی شعععانون  تحلیلی بوده و _های چهارم و پنجم ابتدایی اجرا شعععد  این پووهش، به روش تویعععی ی تجربی پایهعلوم
آماری نی  برابر با بود  نمونه1399_1400های چهارم و پنجم ابتدایی در سعا  تحصعیلی تجربی پایهآماری، کت  علوماسعت  جامهه

  57شعام  و 12آماری در نظر گرفته شعد  همننین با اسعت اده از فهرسعت وارسعی از مهیارهای شعامصعه آموزش سع مت، با جامهه
های  تجربی پایهآوری شعدند  نتای  تحلیل محتوای آنتروپی شعانون نشعان داد، که از بررسعی کت  علومها جمعدادهشعام ،  مرده

های مهلولیت و مورد، بیشعترین و شعام 40شعده، شعام  سع مت جسعم باواحد شعمارش208چهارم و پنجم ابتدایی از مجموو 
/  (، مربوط به  172تصععاد دادند  بیشععترین رععری  اهمیت نی  با مقدار مورد، کمترین فراوانی را به مود ام1سعع مت مانواده با 

/ ( مربوط به شععام  بهداشععت محید بود  0001مطر و کمترین رععری  اهمیت با مقدار  گیری از رفتار های پرشععام  پیش
ها، کم توجه   های آموزش سع مت، در این کت ، مت او  اسعت و به بهضعی شعامنتای  نشعان داد، که می ان توجه به شعام 

 شده است 

 یی پنجم ابتدا  ،یی آموزش س مت، چهارم ابتدا ،ی تجربمحتوا، علوم  لیتحل: کلیدواژه ها
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 مقدمه 
نهمت از  انسانیکی  به  بایستی  های مداوند س متی است، که  برای ح   آن،  انسان  و آشکار است که  فرموده  ها عطا 

گیری از بروز هر  ها را احاطه کرده است؛ پس برای پیشکوشش کند؛ به مصود در دوران کنونی که زندگی ماشینی، انسان
(  س متی، م هومی متداو  1384ایی داده شود اسکندری و همکاران،  هنوو بیماری و تامین س مت اشخاد، الزم است آموزش 

ها ها است؛ به طوری که هر جامهه، م هوم مایی را برای س متی در فرهن  مود دارد  در بهضی فرهن در میلی از فرهن 
(  همننین 1372،  1پارک شوند پارک و  نی  س متی و هماهنگی، یهنی سازگاری با مدا، مود و دنیا، مترادب هم، محسوب می 

(  سازمان جهانی بهداشت نی   1378عی  شدن، امنیت و تندرستی، یاد شده است مهین،  در فرهن  لغت،  س مت، به مهنای بی 
س مت را، رفاه کامل جسمانی، روانی، اجتماعی، تهریف نموده و یرب عدم ابت  به بیماری یا ناتوانی و نق  عضو را، دلیلی بر 

 (  1377داند حلم سرشت، ، نمی عدم س مت
(، مقوله س مت، به عنوان یکی از موروعا  مهم، در عصر حارر است و کانون توجه 1397مولود از نظر پیری و محمدی

بسیاری از جوامع جهانی است که برای تحقق این امر، آموزش س مت را مهم، تلقی نمودند و در این راستا آموزش س مت و  
یونیسف بهداشت،   پردامته شود   آن  به  باید  که  است،  مهمی  بسیار  ارتباط 1997 2مسئله  برقراری  را شامل  آموزش س مت   ،)

گیری، مهار  حل مسئله،  گیری از مصرب مواد مخدر، قدر  تصمیم فردی، آموزش ایدز، بهداشت جسمانی، آموزش پیش بین
هایی چون تغذیه  (، نی  آموزش س مت، شامل مؤل ه 2003 3هانی بهداشتداند  از نظر سازمان جمندی می توانایی نه گ تن و جرأ 

 گیری از ایدز، با اراظه آموزش مساظل جنسی است   سالم، آب آشامیدنی سالم، داشتن رابطه سالم با دیگران و پیش
طریق س متی مود  آموزان است، که بتوانند از اینها برای دانشآموزش بهداشت و ارتقاء س مت، یکی از بهترین روش

(  همننین آموزش س مت، یکی از اقداما  مهم برای ارتقاء س مت افراد 1386را ح   نموده و کنتر  نمایند شبان و همکاران،
(  ارتقاء س مت، عبار  است از روند ایجاد توانایی در  4،2010شود مو پب و وینیها می گیری از بیماریبوده و موج  پیش

اف  برای  برگیرنده آموزش س مت، پیشافراد  این موروو در  باید در نظر گرفت،  البته  بر س مت مود   از ایش کنتر   گیری 
انسان بیماری توانمندسازی  شامل  و  است  بازتوانی  مدما   و  اجتماعی ها  و  روانی  جسمانی،  س مت  بهبود  راستای  در  ها 
و جون  می  به  2011،    5شود پوتوین  ارتقاء س مت،  بر س مت (  همننین  موثر  عوامل  در شنامت  مردم،  توانمندسازی  م هوم 

انتخاب رفتار_فردی نی  تهریف شده  اجتماعی و تصمیم گیری یحیح در  های بهداشتی و در نتیجه رعایت شیوۀ زندگی سالم 
داشت، پایه و  (  باید در نظر داشت، که الزمه ارتقاء س مت، آموزش بهداشت است  آموزش به2007،  6است ون لوون و پریون 

همننین آموزش بهداشت، به عنوان ج ء مرک ی و الین ب مدما  بهداشتی (   7،2010اساس تروی  س مت است  ورمونت 
کننده این های ای حکننده اجتماعی س مت، از راه ارتقاء فهالیتاست و ارتقاء س مت، با اف ایش آگاهی نسبت به عوامل تهیین

بهداشت، موج  مواهد شد که از بسیاری    (  باید توجه کرد که رعایت2011،  8عوامل، اهمیت زیادی یافته است آلبر  و داویا
ها نباشیم و درنهایت های گوناگون حایل از این آلودگی ها دور بمانیم و این موج  مواهد شد که دچار بیماری از آلودگی 

سالم، زندگی بکنیم  پس بایستی گ ت، برای اینکه دارای جامهه سالم باشیم و س مت زندگی کنیم، نیازمند آموزش بهداشت،  
ها است؛ هر فردی  به افراد جامهه هستیم و باید بهداشت را رعایت کنیم  همننین باید اشاره کرد که س متی، یکی از حقوق انسان

آن  آن   حق  و  نموده  ح    را  مود  س متی  مود  زندگی  طو   در  و  شده  متولد  سالم  تا  دارد  و   را  دهد برقی  ترمیم  را 
 (  1398دی جیکان، مبهوتی 

های یب جامهه هستند؛ به همین دلیل، توجه به ح   س مت  ترین سرمایهنی ،کودکان و نوجوانان، با ارزشدرمیان افراد  
های کافی برموردار  آنها، رروری است و از آنجایی که کودکان و نوجوانان در برمی موارد از جمله موارد بهداشتی، از آگاهی 

و نوجوانانمی  به کودکان  به همین علت آموزش  از  باشند؛  عنوان یکی  به  باید  آنان،  به  بهداشتی  به مصود آموزش موارد  ن 
(  برای رسیدن به این هدب  آموزش بهداشت(،  1394مهمترین مساظل در جوامع بشری، مورد توجه قرار گیرد قلی پور و همکاران،
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برد؛ به ماطر اینکه یکی از   های مراک  آموزشی و فرهنگی،  به مصود سازمان آموزش و پرورش بسیار بهرهتوان از ظرفیتمی 
نهادهای بسیار ارزشمند در جامهه که نقش بسیار مهمی در اشاعه و توسهه بهداشت و ارتقاء س مت را برعهده دارد، سازمان 

هایی الزم است که در  (؛ چرا که برای رسیدن به س مت، یب سری آموزش 1395آموزش و پرورش است عظیمی و همکاران، 
(  1399توانند به عنوان اب ار، عمل کنند عظیمی و اقبالی،  ارهای بهداشتی و س مت، مدارس و محتوای دروس، می زمینه ایجاد رفت

ها و عاداتی از جمله عادا  بهداشتی، در دوران کودکی تشکیل  توانند نگرشهای درسی می همننین بایستی گ ت که کتاب
بیاید عظیمی  به کمکشان  ب رگسالی،  دوران  تا در  می (   1396،  دهند  از جایگاه مانواده،  بهد  مدارس،  تواند در جامهه کنونی، 

بیشترین تأثیر را بر افراد، در موروعا  مختلف، داشته باشد و قطهاً در بحث ارتقاء س مت و بهداشت نی  نظام آموزشی مدرسه،  
خصیت، نگرش، مهار  و آگاهی  های بهد مواهد داشت و موج  بهبودی شنقش بسیار مهمی را در دوران کودکی و دوره

یادگیری دارد؛ لذا توجه به  _(  همننین مدارس، نهادی است که کارکردهای آموزشی 1371آموزان، مواهد شد تابشیان،دانش
(  از سویی دیگر توجه به آموزش س مت از  1،2002آموزش س مت در این نهاد بسیار با اهمیت است گی ندر و هامارستروم 

(  در بین مقاطع تحصیلی نی   2،2010شود آلبرتین و همکارانقال  کتاب، ج و راهبردهای اساسی، محسوب می طریق محتوا در  
(؛ چرا که برنامۀ دورۀ ابتدایی، شامل 1396باشد فرنودی و همکاران،  ترین دوره برای تکوین شخصیت افراد می دورۀ ابتدایی، مهم

لذا با توجه به اهمیت آموزش  (؛ 1398رسد ماشاءاللهی نواد و همکاران، می  تجربیاتی است که کودک از طریق آن، به شکوفایی 
آموزان و جامهه، الزم است برنامه  س مت از طریق محتوای برنامه درسی به مصود در دوران ابتدایی، در روند س مت دانش

با تهیه و تدوین محتوای آموزشی مناس ،   ری اندهد  برنامهآموزشی تمام نیازهای مرتبد با س مت و آموزش آن را در مود جای 
(؛ 3،2004فون آه و همکارانهای مربوط به آن حساس کنند ها و اهمیت س مت و پدیده آموزان را نسبت به چالشتوانند دانشمی 

ی از طریق  های بهداشتآموزان را با مهار البته این مسئله آموزش س مت و بهداشت( مستل م آن است که مهلمان محترم، دانش
 (  2017و همکاران،  4کت  درسی درگیر نمایند نجوکو

(، در تحقیقی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که توجه ج ء به ج ء س مت جسمانی، در 2020و همکاران   5سوزان
فهالیتکتاب  اف ایش تابهای بدنی، می های درسی و تروی   وانی کودکان آوری و س مت رتواند موج  کاهش ارطراب، 

پووهش تحلیل محتوا، به این نتیجه رسیدند، که بهضی از کت  درسی   450(، در فراتحلیل مود بر  2011 6شود  نوموتو و همکاران
ها با تمرک  بر کت  درسی کشور اسپانیا و آمریکا، دریافتند که کت  درسی این کشورها بیشتر  حاوی اط عا  منسوخ هستند  آن 

ها همننین بیان کردند که کت  درسی با  های جنسی منتقل شونده و تغذیه سالم، مؤکد هستند  آن ر بیماریاز سایر کشورها ب
( در تحلیل مود بر روی 1985 7کی یت باال و مواد یادگیری مناس ، برای آموزش در مدارس بسیار حاظ  اهمیت است گرانور

شده، واقهی و تجربی بودند؛ اما اهداب های اراظهنتیجه رسید که روش کت  دورۀ دبیرستان آمریکا، به این  سه نمونه کتاب از  
(،  1988 8شده در بحث رژیم غذایی، در سطح مناسبی نبوده و محتوای این کت  در این بحث، کافی نیست  نتای  فرگر و کاناراظه

شده، کافی نبوده و تأثیرگذاری مناس   های اراظه  کتاب درسی دورۀ ابتدایی آمریکا نشان داد که آموزش   48در تحلیل محتوای  
(، 2002 9های عملی باشد  پاو آموزان بیشتر به یور  نظری بوده تا اینکه به یور  کمب شده به دانشرا نداشتند و دانش اراظه

نتیجه    « به این10های فهالیت جسمی برای نوجوانان مینسوتا در تحقیقی با عنوان»بررسی ماهیت و گسترۀ آموزش س مت: فریت 
فهالیت بین  که  است  یافته  تحقیق  دست  نتای   دارد   وجود  مثبت  همبستگی  روانی،  و  جسمانی  س مت  بهبود  و  های جسمانی 

نی  نشان داد، در جهان غرب،  آموزش س مت، بیشتر   12(، باعنوان »آموزش س مت در مدارس پایتخت استرالیا« 1983 11آکرمن 
و اجتماعی، ارتباط دارد  در ایران نی  محققان مختل ی به یور  مستقیم و غیرمستقیم به    با مسئله کی یت زندگی در سطوح فردی

تجربی پایه سوم دبستان بر (، در پووهشی با عنوان »تحلیل محتوای درس علوم1399موروو آموزش س مت، پردامتند  عظیمی 
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های نظام س مت، در این کتاب به دارد که به مؤل ه می اساس م روره های نظام س مت در مدارس جمهوری اس می ایران« بیان
های تحو  نظام س مت در  ل هؤبررسی م(، در پووهشی با عنوان » 1397مولود طور یکسانی، پردامت نشده است  پیری و محمدی 

  ۀتجربی دورعلوم   هایکتاب  ی حا   ۀکه در میان کلیداد« نشانابتدایی با تکنیب آنتروپی شانون  ۀ برنامه درسی علوم تجربی دور
م به  مهال هؤابتدایی  به  و  از سایرین  و محید بیش  تغذیه و س مت جسمانی، مانواده، روانی  بسیار    ،گیریل ه پیشؤی س مت 

  ۀ های درسی دورتج یه و تحلیل محتوای کتاب (، نی  در پووهشی با عنوان »1389  ای دی و همکاران است  پردامته شده  ،اندک
 ، ل ه ورزش و تحرک بدنی ؤبه م« به این نتیجه دست پیدا کردند، که در این کت ،  های آموزش س متل هؤم  ابتدایی بر اساس

(، در تحلیلی 1388  یالحی و همکاران است  ها مربوطله بیماری أبه مس  ،توجه شده و کمترین می ان توجه  ،هال هؤم  مابقی   از  تر  بیش
ل ه ؤبه هر سه مهای آموزش جهانی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که  که بر روی کت  درسی دورۀ ابتدایی بر اساس مؤل ه

در   هایهنی آموزش یلح، آموزش محید زیست و آموزش س مت به یب نسبت، ولی با توجه به حجم کتاب   ،آموزش جهانی 
مورد توجه   ،یور  متوازنه مذکور ب هایه های آموزل هؤماین در حالی است که هر یب از مرده  پردامته شده است ؛حد کم، 

و  نگرفته  به یب نسبت قرار  نی   ندادهل هؤم  ،کت  درسی  قرار  (، در 1387  شیخ زاده اندهای آموزش جهانی را تحت پوشش 
های شهروندی، یلح، برابری و شدن، از جمله مؤل ه های جهانی س مؤل هپووهش مود که کت  دینی، مدنی و فارسی را بر اسا

های س مت، به این نتیجه رسیده است، که به طور کلی، در کت  مورد تحلیل قرارگرفته  س مت انجام داده است، دربارۀ شام  
نی  در تحلیل محتوای مود، بر (  1386های س مت جسمانی و نظافت شخصی، کمتر توجه شده است  حکیم زاده شده، به مقوله 

روی کت  اجتماعی، جغرافیا، علوم، فارسی، دینی سه دورۀ متوسطه او  بر اساس م اهیم مرتبد با مساظل روز جهان، به این نتیجه  
رسیده است که به م اهیمی چون آموزش محیطی و چندفرهنگی، بیش از حد، اشاره شده و به م اهیمی چون آموزش یلح،  

های  (، کت  دورۀ دوم ابتدایی را بر اساس م روره 1399وق بشر و س مت، کمتر، توجه شده است  عظیمی و اقبالی  برابری، حق
های آموزش بهداشت و س مت، مت او  است  همننین س مت، تحلیل نمودند و به این نتیجه رسیدند که می ان توجه به مؤل ه

های نظام س مت را در کت  درسی پایه سوم ابتدایی، مورد بررسی  یگر که مؤل ه( نی  در تحلیلی د 1398دی جیکان برقی و مبهوتی 
های مذکور، به طور متوازن، اشاره نشده است و کت  درسی، به یب نسبت  های مؤل هقرار داده بودند، نشان دادند که به شام  

 ها، نپردامته است  به مؤل ه
بخش مواهد بود؛ همننین ست؛ چرا که زندگی با وجود س مت، لذ  ها، مسأله بسیار مهمی اس مت، در زندگی انسان

درسی جای مهمی  جامهه نی  با وجود س مت، مواهدتوانست توسهه و پیشرفت نماید  برای پردامتن به این مسأله  س مت(، کت  
ملیاتی کردن آموزش، در  آموزان است و در واقع مدارس و محتوای دروس، بهترین پایگاه عبرای نهادینه کردن آن در دانش

توان گ ت آموزش در سنین پایین، برای رسیدن  (  همننین می 1398یار و زوار ،زمینه ایجاد رفتار بهداشتی و س مت است یاح  
می  می به س مت، الزم  درسی،  کت   و  همکاران،  باشد  و  کنند فرنودی  عمل  اب ار،  بهترین  عنوان  به  به 1396توانند  باتوجه    )

وق، که اهمیت اراظه س مت را از طریق محتوای دروس، برای ما آشکار کرد و با در نظر گرفتن اینکه این مسأله  توریحا  ف 
های چهارم و  تجربی پایهکمتر در سطح کت  درسی، مورد کنکاش قرار گرفته شده است؛ این مطالهه، قصد دارد تا کت  علوم 

های آموزش س مت،   مت، مورد بررسی قرار نگرفتند، بر اساس شام پنجم ابتدایی را که به یور  ماد، از نظر آموزش س
درسی، از لحاظ اراظه آموزش س مت، بکوشد  البته نی  شایان ذکر   مورد بررسی قراردهد تا در هر چه بهتر شدن کی یت این کت  

کند؛  نقش به س ایی را ای ا می   است، که علوم تجربی از جهت اراظه آموزش بهداشت که وسیله رسیدن به ارتقاء س مت است، 
تشکیل  بهداشت(  علوم  و  زمین  علوم  شیمی،  علوم  فی یکی،  بخش علوم  چهار  از  یکی  بهداشتی  علوم  که  کت   چرا  دهندۀ 

 تجربی است علوم
های چهارم و پنجم ابتدایی که بهترین فریت برای  نهادینه  تجربی پایهدرسی علومسؤا  کلی تحقیق این است، که در کت 

شدن موروو آموزش س مت در افراد است، به چه می ان به این موروو مهم، پردامته شده است؟  برپایۀ سؤا  کلی، سؤاال  
به آن  پاسخگویی  برآمدیم:فرعی زیر مطرح شدند که در یدد  به می ان توجه کت  علوم   -1ها  ابتدایی  پنجم  و  تجربی چهارم 

غذیه، س مت محید، حوادث ایمنی، تحرک بدنی، س مت مانواده، محید  جسم، س مت ت   های آموزش س مت س مت شام  
گیری، س مت روانی، مهلولیت، بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه(،  گیری از رفتار های پرمطر، کنتر  و پیشزیست، پیش
 چگونه است؟ تجربی چهارم و پنجم ابتدایی، های آموزش س مت، در کت  علومتوزیع فراوانی شام   -2چگونه است؟
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 روش پژوهش
ها و تصاویر( بود  ها، تمریناست  واحد تحلیل، ی حا  متون،پرسشیافته  تحلیلی انجام_پووهش حارر، به روش تویی ی  

ها، است  کانون توجه این پووهش،  پردازش داده_3بررسی پیام _2دهی سازی و سازمان آماده_1تحلیل محتوا، دارای سه مرحله ایلی: 
 ها بود مرحله سوم، یهنی پردازش داده 
ها بر دریدگیری از مؤل ه ها است؛ این های گوناگونی وجود داشته، که پایه و اساس آن ها، روش امروزه، برای تحلیل داده

شده است،  کاهد  در این پووهش، سهی بر آن  ها می ها، مشک   بسیار ریاری مخت  به مودشان را دارند که از اعتبار نتای  آنروش
نام    "آنتروپی شانون    "ها، است اده شود، این روشها است، برای پردازش داده گرفته از نظریه دستگاه تری که نشأ  تا از روش جدید

 تر، انجام مواهدشد  تر و مهتبرهای چهارم و پنجم ابتدایی، بر اساس این روش، بسیار دقیقتجربی پایهدارد  تحلیل محتوای کت  علوم 
آماری این پووهش نی  است  نمونه  1399  _1400های چهارم و پنجم ابتدایی سا تجربی پایهآماری پووهش،کت  علوم ه جامه

 شد  آماری، در نظر گرفته برابر با جامههآماری، به جهت محدودیت جامهه 
ی فرایند شام  سازی،  ها نی  طشده که هر یب از آن   شام ، برای آموزش نظام س مت، در نظر گرفته 12در این پووهش  

ها، با است اده از مطالها  ها و مرده شام  ها، پردامته شده است  این شام به آن   1شوند که در جدو زیرشام  می 57شامل  
دانشگاهی، که با  فر با عنوان کوریکولوم جامع آموزش س مت در مدارس، از مقطع پیش دبستانی تا پایان پیشاسکندری و رفیهی 

 (  1384گرفته، استخراج شده است اسکندری و رفیهی فر، و پرورش انجامر  بهداشت و آموزش  همکاری وزا
است  برای تهیین آموزش س مت  های  آوری اط عا  در این پووهش، با است اده از یب فهرست وارسی از شامصهروش جمع

ها، واقع ن بهداشت، قرار گرفت که مورد تایید آن نظران و متخصصیروایی محتوایی، فهرست وارسی در امتیار چهار ن ر از یاح 
ها نی  از روش بازبینی، توسد سه ن ر از متخصصین بهداشت، است اده شد که مورد تایید آنها،  شد  برای پایایی اطمینان پذیری( شام  

های  رای تج یه و تحلیل دادههای ایلی آموزش س مت، بها با است اده از فهرست وارسی شامصه آوری دادهقرار گرفت  پس از جمع
 حایل، از روش آنتروپی شانون، است اده شد  این روش دارای سه مرحله است: 

 :شودهای فراوانی مورد نظر، باید بهنجار شود و برای این منظور از رابطه زیر است اده می مرحله او : ماتریس

 1                                                        )                                                                  Pij =
𝐹𝑖𝑗

∑ Fij𝑚
𝑖=1

 
 (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…,  

Fشام =فراوانی مردهPشده ماتریس فراوانی               =هنجارi شماره پاسخگو= 
j شام      =شماره مردهm                 تهدادپاسخگو=n              شام  =تهداد مرده 

و بعرای ایعن منظعور    قرار داده شودهای مربوط  محاسبه کرده و در ستونباید  هر مقوله را    : مقدار بار اط عاتی مرحله دوم
 شود:اده می از رابطعه زیعر است 

 2                                                                                            )Ej = −k ∑ [Pij  Ln Pij]𝑚
𝑖=1 

(i=1,2,3…m, j=1, 2,…,n) 

i            شماره پاسخ=k =
1

𝐿𝑛𝑀
     =Ln        لگاریتمj   شماره مرده شام=Ej بار اط عاتی= 

P             هنجار شده ماتریس فراوانی=n                               تهداد مرده شام=m تهداد پاسخگو= 

گری  شود  هعر نشعان محاسبه می  ،گرهاگرها، رعری  اهمیت هر یب از نشاننشعان بار اط عاتی مرحله سوم: با است اده از 
 .بیشتری برموردار است Wj از درجعه اهمیعت ، که دارای بار اط عاتی بیشعتری باشعد

 3     )                                                                                                                  Wj =
Ej

∑ Ej𝑚
𝑖=1

 
Ej       بار اط عاتی =nشام  = تهداد مرده 

Wj      درجه اهمیت =j شام  = شماره مرده 

ها برابر ی ر بودند به جهت بروز مطا، با عدد بسیار ناچی  آن Pijمقادیری که Ej بایستی اشاره کرد که در محاسبه مقدار 

 شدند گ ین می  /جای 00001

 های پژوهش یافته
تجربی چهارم و  ها، در کت  علوم های آموزش س مت و درید فراوانی آنشام  ها و مردهنخست، فراوانی شام 

ها نی ، محاسبه شد  همننین مجموو فراوانی  شام  ها و مردهب از شام اراظه شد، سپس مجموو هری  1پنجم ابتدایی در جدو 
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بر اساس روش آنتروپی شانون به یور     1های جدو ها نی  به ت کیب هر پایه، مشخ  گردید  دادهشام ها و مرده شام  

ها به دست آمد؛ بهد بر اساس  ( درآمد  سپس بر اساس مرحله دوم این روش، مقدار بار اط عاتی دادهPijهای بهنجارشده داده

داده  اط عا   اهمیت  شانون، رری   آنتروپی  بطورکلی مرحله سوم روش  وسیله آشکار شود که  بدین  تا  محاسبه شد؛  نی   ها 

های آموزش س مت به  شام ها و مردهتوجه به شام    1ترین می ان توجه و اهمیت به کدام شام ، تهلق دارد  جدو بیش

ها، در سطح کت   های آموزش س مت را به ت کیب این شام  توجه به شام    2شام ، و جدو مرده  ت کیب فراوانی هر

 دهد  تجربی چهارم و پنجم ابتدایی به یور  کلی، نشان می علوم

تجربی چهارم و پنجم  دوره  های آموزش نظام س مت در کت  علومشام   توزیع فراوانی توجه به شام  ها و مرده 1جدو  
 ی ابتدای

 هاشام  شام  ها و مرده 
 

 هاها و درید  فراوانی فراوانی های تحصیلیپایه 

 شام  
 شام  مرده

 پنجم چهارم
فراوانی 
 مرده شام  

فراوانی 
 شام  

دریدفراوانی  
 مرده شام  

دریدفراوانی  
 شام  

 س مت جسم 
 25 19 6 سیستم های بدن 

40 
12 82   % 

 0 0 0 0 چرمه حیا  % 23 19
 %  21 7 15 7 8 اندام مراقبت از 

 س مت تغذیه 

 12 2 10 آشنایی با مواد غذایی 

32 

5 76  % 

15 38   % 

 %  92 1 4 3 1 ای نیازهای تغذیه 
   % 48 1 0 1 پایش رشد 
 %  40 2 5 2 3 ایالگوی تغذیه 

 0 0 0 0 بهداشت مواد غذایی 
 %  44 1 3 0 3 پوشش گیاهی 
   % 96 2 0 2 پوشش جانوری 

 %  40 2 5 0 5 انرژی 

 بهداشت محید 
 6 0 6 بهداشت آب 

14 
2 88  % 

 %  40 2 5 0 5 بهداشت هوا  %  73 6
 %  44 1 3 0 3 بهداشت ماک 

س مت محید  
 زیست 

 0 0 0 آلودگی یوتی 

8 

0 

3 84  % 
 %  92 1 4 0 4 زباله و دفع آن 

مبارزه با بندپایان و  
 جوندگان 

4 0 4 1 92  % 

 هافراوانی ها و درید فراوانی  تحصیلیپایه های هاها و مرده شام  شام  
فراوانی   پنجم چهارم شام  مرده شام  

 مرده شام  
فراوانی  

 شام  
دریدفراوانی  

 شام    مرده
دریدفراوانی  

 شام  
  0  0 0 0 فار ب و دفع بهداشتی  

 س مت مانواده 

 0 0 0 جمهیت 

1 

0 

48 %   

   % 48 1 0 1 س مت نوجون 
 0 0 0 0 مراقبت از کودکان 
مراقبت های دوران  

 بارداری 
0 0 0 0 

مراقبت روابد  
 مانوادگی 

0 0 0 0 

 حوادث ایمنی 

گیری از حوادث  پیش
 در من   

1 0 1 

18 

48 %   

8 65  % 

گیری از حوادث  پیش
 در مدرسه 

5 1 6 2 88  % 

گیری از حوادث  پیش
 در جامهه 

6 0 6 2 88  % 

 0 0 0 0 مقابله با ب یای طبیهی 
های اولیه و  کمب 

 بهداشت محید کار 
5 0 5 2 40  % 

 تحرک بدنی 
اهمیت تحرک بدنی  

 و تناس  اندام 
1 5 6 24 2 88  % 11 53 % 
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انواو ورزش ایمنی و  
 قوانین آن 

4 1 5 2 40  % 

اهمیت بازی و انواو  
 آن 

1 4 5 2 40  % 

 %  40 2 5 5 0 های حرکتی مهار  
   % 48 1 1 0 حرکا  ای حی
 0 0 0 0 مواد نیروزا 

بهداشت و تغذیه 
 ورزشی 

0 2 2 96 %   

 هاها و درید فراوانی فراوانی پایه های تحصیلی شام  ها و مرده شام  ها

 شام  
 شام  مرده

 پنجم چهارم
فراوانی 
 مرده شام  

فراوانی 
 شام  

دریدفراوانی  
 مرده شام  

دریدفراوانی  
 شام  

 س مت روانی 

شنامت مود و ع    
 ن س

0 0 0 

17 

0 

8 17  % 
   % 96 2 1 1 احساسا  و عواطف 

 0 0 0 0 گیری تصمیم 
 %  88 3 8 8 0 برقراری ارتباط 
 0 0 0 0 ت کر نقاد 

 %  36 3 7 7 0 روابد همساالن 

گیری از  پیش
 رفتارهای پرمطر
 
 
 

 2 1 1 عادا  ناسالم

2 

95 %   

95 %   

 0 0 0 0 اعتیاد 
 0 0 0 0 مواد مخدر و انواو آن 
 0 0 0 0 اثرا  سیگار در بدن 

 0 0 0 0 مشونت 
 0 0 0 0 ایدز 

کنتر  و  
 گیری از بیماری پیش

 12 2 10 س مت و بیماری 
12 

5 70  % 
 0 0 0 0 بیمار مراقبت از  %  76 5

 0 0 0 0 ها آشنایی با بیماری 

 مهلولیت 
 
 

 0 0 0 اهمیت مهلولیت 

1 

0 

48 %   
   % 48 1 0 1 انواو مهلولیت 

گیری و کمب  پیش
 به افراد مهلو  

0 0 0 0 

بهداشت  
عمومی و بهداشت  

 مدرسه 

های مدرسه و  فهالیت
 محله 

13 8 21 

39 

10 09   % 

18 75   % 
اجتماعی و  عوامل 

 بهداشت عمومی 
2 3 5 2 40  % 

 %  32 4 9 4 5 س مت فردی 
 % 92 1 4 2 2 س مت تغذیه ای 

 %   100 %   100 208 208 88 120 جمع کل  

های آموزش س مت، در  شام ها و مردهشده شام  دهد، مجموو واحدهای ربد و شمارش ، نشان می 1نتای  جدو 
ابتدایی،  تجربی چهارم و  کت  علوم به سواال  پووهش، جدو 208پنجم  پاسخگویی بهتر  به یور     1واحد بوده است  برای 

 شود  ها، تشریح می ت کیب شده، در بخش مربوط به هریب از پرسش

های آموزش شام ها و مردههای چهارم و پنجم ابتدایی به شام تجربی پایهسوا  او  پووهش: می ان توجه کت  علوم

گیری جسم، س مت تغذیه، س مت محید، حوادث ایمنی، تحرک بدنی، س مت مانواده، محید زیست، پیش  س مت س مت

گیری، س مت روانی، مهلولیت، بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه(، چگونه است؟ برای  از رفتارهای پرمطر، کنتر  و پیش

 به ت ضیل در زیر آمده است   های پووهش،پاسخ به سوا  او  پووهش، اط عا  حایل از تحلیل داده 
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 تجربی دوره ابتدایی برای شام  های آموزش نظام س متفراوانی حایل از دو کتاب علوم   2جدو  

پایه 
 تحصیلی

 شام  ها 

 
س مت  

 جسم
س مت  

 تغذیه 
بهداشت  

 محید 
س مت محید  

 زیست
س مت  

 مانواده
 حوادث ایمنی 

چهارم 
 ابتدایی 

14 25 14 8 1 17 

پنجم  
 ابتدایی 

26 7 0 0 0 1 

 18 1 8 14 32 40 مجموو

دریدهای 
 فراوانی 

19 23 % 15 38 % 6 73 % 3 84 % 48%   8 65 % 

پایه 
 تحصیلی

تحرک  
 بدنی

س مت  
 روانی 

پیشگیری  
از رفتار های  
 پرمطر 

کنتر  و  
 گیری از بیماری پیش

 مهلولیت 
بهداشت  
عمومی و بهداشت 

 مدرسه 
چهارم 

 ابتدایی 
6 1 1 10 1 22 

پنجم  
 ابتدایی 

18 16 1 2 0 17 

 39 1 12 2 17 24 مجموو

دریدهای 
 فراوانی 

11 53 % 8 17 % 96%   5 76 % 48%   18 75 % 

مورد بیشترین فراوانی را به مود امتصاد داده است وکمترین 40دهد، شام  س مت جسم باهای حایل، نشان می داده
مورد، بهداشت  32های س مت تغذیه  مورد است؛ به شام  1های س مت مانواده و مهلولیت با  مقدار فراوانی، مربوط به شام  

گیری پیشمورد،  17مورد، س مت روانی  24مورد، تحرک بدنی  18منی  مورد، حوادث ای8مورد، س مت محید زیست  14محید  
مورد، اشاره 39مورد و به بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه نی   12ها  گیری از بیماری مورد، کنتر  و پیش2از رفتار های پر مطر  

های به دست آمده، هنجارشود؛ ها، در روش شانون، باید دادهاما، آننه اهمیت دارد؛ اینکه برم ب شمارش فراوانی   شده است 
های  این، دادهدهد؛ بنابرها، به دست می این روش از دقت ریاری باالیی، برموردار بوده و اط عا  بیشتری را، در مورد ت سیر داده 

   ر درآمده استبه یور  هنجا 3فراوانی در جدو 
 شام  های آموزش نظام س متدوره ابتدایی برای  تجربی چهارم و پنجمعلوم حایل از کت  (Pijداده های بهنجارشده  3جدو  

 هاشام   پایه تحصیلی

 س مت جسم  
س مت  

 تغذیه 
بهداشت  

 محید
س مت  
 محید زیست 

 حوادث ایمنی  س مت مانواده 

 /  944 /  999 /  999 /  999 /  781 /  350 چهارم ابتدایی 

 /  055 0 0 0 /  218 /  650 پنجم ابتدایی 

 تحرک بدنی  پایه تحصیلی
س مت  

 روانی 
گیری  پیش 

 از رفتار های پرمطر

کنتر  و  
 گیری از بیماری پیش

 مهلولیت 
بهداشت عمومی و  

 بهداشت مدرسه 

 /  564 /  999 /  833 /  500 /  058 /  250 چهارم ابتدایی 

 /  435 0 /  166 /  500 /  941 /  750 ابتدایی پنجم 

های آموزش س مت، به دست آمده است  پس از های بهنجارشده آموزش س مت، برحس  شام  ، داده 3در جدو 
ها با است اده از فرمو  مرحله دوم روش شانون، مقدار بار اط عاتی و رری  اهمیت هریب از ابهاد به دست آمد؛  سازی دادهنرما 
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 ت بیشتری دارد  هر بهد که دارای بار اط عاتی بیشتری است، اهمی
های  تجربی چهارم و پنجم ابتدایی برای شام های حایل از کت  علوممقادیربار اط عاتی، رری   اهمیت و رتبه 4جدو  

 آموزش نظام س مت 
(و رری   Ejباراط عاتی ٍٍٍٍٍ
 (Wjاهمیت 

 شام  ها 

 
س مت  

 جسم
س مت  

 تغذیه 
بهداشت  

 محید 
س مت  
 محید زیست

س مت  
 مانواده

 حوادث ایمنی 

 /  Ej ) 934  / 757  / 001  / 001  / 011  / 309مقدار باراط عاتی 

 (Wjاهمیت مقداررری  
161  / 130    / 0001  / 0003  / 001  / 053  / 

 R) 3 5 11 10 9 8رتبه 

(و رری   Ejباراط عاتی ٍٍٍٍٍ
 (Wjاهمیت 

تحرک  
 بدنی

س مت  
 روانی 

گیری  پیش
از رفتار های  
 پرمطر 

کنتر  و  
گیری از  پیش

 بیماری 
 مهلولیت 

بهداشت عمومی و 
 بهداشت مدرسه 

 /  Ej ) 811  / 322  / 1 650  / 011  / 988مقدار باراط عاتی 
 /  Wj) 139  / 055  / 172  / 112  / 001  / 170مقداررری  اهمیت 

 R) 4 7 1 6 9 2رتبه 

های  گیری از رفتارپیشتجربی چهارم و پنجم دوره ابتدایی، شام   دهد، در محتوای کت  علوم ، نشان می 4نتای  جدو 

در رتبه    /  170رری     مقدار  در رتبه او ، شام  بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه با   /  172اهمیت    رری   مقدار  پرمطر با

/   در رتبه 139تحرک بدنی با رری  اهمیت    در رتبه سوم، شام   /  161اهمیت    مقدار رری   س مت جسم با  دوم، شام 

اهمیت   رری   با  تغذیه  س مت  شام   پیش 130چهارم،  و  کنتر   شام   پنجم،  رتبه  در  بیماری /    از  باگیری  رری    ها 

/   در رتبه    53ی  اهمیت رر  /   در رتبه ه تم، شام  حوادث ایمنی با055/   در رتبه ششم، شام  س مت روانی 112اهمیت

  در    /0003های س مت مانواده و مهلولیت هر دو در رتبه نهم، شام  س مت محید زیست بارری  اهمیتهشتم، شام  

  باتوجه به مقادیر ررای  اهمیتی به دست آمده  قرار دارد  11/   در رتبه  0001رری  اهمیت  و شام  بهداشت محید با  10رتبه  

گیری از رفتارهای پرمطر  بوده، و کمترین مقدار  /   مربوط به شام  پیش172ی  اهمیتی با مقدار  بیشترین رر  4در جدو 

های  توان نتیجه گرفت، ررای  اهمیت شام  /   مربوط به شام  بهداشت محید است؛ پس می   0001رری  اهمیتی با مقدار  

 ن  نیستند  تجربی چهارم و پنجم دوره ابتدایی، یکساآموزش س مت، در کت  علوم 
های چهارم و پنجم دوره ابتدایی، تجربی پایههای آموزش س مت، در کت  علومسوا  دوم پووهش: توزیع فراوانی شام  

توان می   1های پووهش، به ت ضیل در زیر آمده است  از جدو چگونه است؟ برای پاسخ به سوا  دوم، اط عا  حایل از داده 
های چهارم و پنجم  تجربی پایههای آموزش س مت، در کت  علومشده، شام  د و شمارشهای ربفهمید، که از مجموو واحد

توان نتیجه گرفت که بیشترین می ان  واحد مربوط به پایه پنجم است؛ بنابراین، می 88واحد مربوط به پایه چهارم و  120ابتدایی،  
شام   به  علومتوجه  کتاب  در  س مت  آموزش  ابتدهای  چهارم  پایه  کتاب تجربی  محتوای  در  توجه،  می ان  کمترین  و  ایی، 

باشد این است، که برم ب شمارش فراوانی در تحلیل محتواهای تجربی پنجم ابتدایی است  اما آننه که حاظ  اهمیت می علوم
جار در آمده به یور  بهن  5های فراوانی در جدو های به دست آمده، بهنجارشوند؛ بنابراین دادهرای ، در روش شانون باید داده

 است  
 های چهارم و پنجم دوره ابتدایی برحس  پایه تحصیلی تجربی پایه( حایل از کت  علومPijداده های بهنجارشده  5جدو  

 پایه تحصیلی هاشام  

 پایه پنجم  پایه چهارم  
 /   295 /   116 س مت جسم 
 /   079 /   208 س مت تغذیه 
 0 /   116 بهداشت محید 
 0 /   066 زیست س مت محید 



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 پایه تحصیلی هاشام  

 پایه پنجم  پایه چهارم  
 0 /   008 س مت مانواده 
 /   011 /  141 حوادث ایمنی 
 /   204 /   050 تحرک بدنی 
 /   181 /   008 س مت روانی 

 /   011 /   008 پیشگیری از رفتارهای پرمطر

 /   022 /   833 گیری از بیماری کنتر  و پیش 

 0 /   008 مهلولیت 

 /   193 /   183 بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه 

های بهنجار شده، برحس  دو پایه تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی، به دست آمده است  پس از نرما   داده  5در جدو 
نی  به دست آمد؛ هر مقوله که  سازی داده ها با است اده از مرحله دوم روش آنتروپی شانون، مقادیر بار اط عاتی و رری  اهمیت 

 مقدار بار اط عاتی بیشتری دارد از اهمیت فراوانی، برموردار است 
های  مقادیر عدم اطمینان، رری  اهمیت و رتبه های حایل ازکت  علوم تجربی پایه چهارم و پنجم  دوره ابتدایی برای پایه 6جدو  

 تحصیلی 
(ورری   Ejباراط عاتی ٍٍٍٍٍ
 (Wjاهمیت 

 تحصیلیپایه 

 پایه پنجم  پایه چهارم 
 /  Ej ) 850  / 684مقدار باراط عاتی 
 /  Wj) 553  / 446مقداررری  اهمیت 

 R) 1 2رتبه 

های آموزش س مت  های چهارم و پنجم  ابتدایی، شام تجربی پایهدهد، در محتوای کت  علوم نشان می   6نتای  جدو 
/   در رتبه دوم است؛ پس بر این اساس،   446در رتبه او  و پایه پنجم با رری  اهمیت  /      553در پایه چهارم با رری  اهمیت  

توان نتیجه گرفت، که  رری  اهمیت بیشتر، مربوط به پایه چهارم و رری  اهمیت کمتر، مربوط به پایه پنجم است؛ بنابراین، می 
رم و پنجم  دوره ابتدایی، برحس  پایه تحصیلی، های چهاتجربی پایههای آموزش س مت، در کت  علوم رری  اهمیت شام  
 باهم یکسان نیستند  

 

 بحث و نتیجه گیری
بسیار مهم و رروری محسوب می  امری  و آموزش آن در جامهه،  اینکه مسأله س مت  به  از آنجایی که  باتوجه  و  شود 

فریتهای آموزشی برای س مت، از اهمیت مایی، توان گ ت است اده از  گیرد؛ می های پایه در سنین دبستان یور  می آموزش 
وبانتین  برموردار می  بهداشت، شرکت داشته  2004،  1شود فریمن  نیست که اگر چنان چه کودکان در آموزش  تردیدی  و   )

(  بر این اساس در پووهش 2004،  2باشند، نقش فهالی را داشته و به درک بهتری از این م اهیم مواهند رسید پری و همکاران
ها  س مت جسم، س مت تغذیه، س مت محید، حوادث ایمنی، تحرک بدنی، س مت  حارر، سهی بر آن شد که تمامی شام  

پیش زیست،  محید  پیش مانواده،  و  کنتر   پرمطر،  های  رفتار  از  و  گیری  عمومی  بهداشت  مهلولیت،  روانی،  س مت  گیری، 
های چهارم و پنجم ابتدایی به روش تحلیل محتوا،  تجربی پایههای آموزش س مت، در کت  علوم شام  هبهداشت مدرسه( و مرد

های چهارم و پنجم تجربی پایههای به دست آمده از بررسی می ان توجه کت  علوممورد بررسی قرار گیرد  باتوجه به تحلیل داده
شام  آموزش    12های چهارم و پنجم ابتدایی، از میان  پایه  تجربی ومتوان گ ت که در کت  علابتدایی به آموزش س مت، می 

کمترین فراوانی  مورد،  1های س مت مانواده و مهلولیت با  مورد، بیشترین فراوانی و شام 40س مت جسم باس مت، شام   
وم روش شانون، نتای  گویای  ها و محاسبه رری  اهمیت در مرحله سرا به مود امتصاد دادند، به طوری که پس از ت سیر داده

مطر در رتبه او ، شام  بهداشت عمومی و بهداشت های پر گیری از رفتارپیشبار اهمیتی مت او  بود؛ به طوری که شام   
در رتبه دوم، شام  س مت جسم در رتبه سوم، شام  تحرک بدنی در رتبه چهارم، شام  س مت تغذیه در رتبه    مدرسه 

در رتبه ه تم، شام  حوادث ایمنی در   ها در رتبه ششم، شام  س مت روانی گیری از بیمارییش پنجم، شام  کنتر  و پ
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و شام     دهمرتبه  در  های س مت مانواده و مهلولیت هر دو در رتبه نهم، شام  س مت محید زیست  رتبه هشتم، شام  
های مهلولیت، س مت مانواده، که به شام    گرفت  باید توجه داشت،قرار  آمر یهنی رتبه یازدهم،  بهداشت محید در رتبه  

ها توجه  و س مت محید زیست، به می ان بسیار کمی اشاره شده است؛ که بایستی به این شام   گیری از رفتار های پرمطرپیش
توان  ی بیش از پیش یور  گیرد؛ زیرا این مساظل بسیار مهم بوده و حاظ  اهمیت هستند؛ چراکه با س مت در فضای مانواده، م

توان افراد گیری از رفتارهای پرمطر می زندگی توأم با آرامش و رفاه داشت و سوق به سوی کماال  پیدا کرد؛ همننین با پیش
ای تمی  توان جامهه کنند، نجا  داد  با حاکم شدن امر س مت در محید زیست نی  می را از مطراتی که در جامهه او را تهدید می 

ای گوناگون ایجاد شده در امان ماند و البته نی  رروری است که باید به مسأله مهلولیت نی  توجه بیشتری  هداشته و از آلودگی 
نمی شود؛ چرا که   های کت  مورد بررسی، پیوستگی الزم بین مطال ، دیده شود  همننین بایستی اشاره نمود که در بیشتر قسمت 

در کت  مورد بررسی به می ان مساوی، اشاره نشده است؛ که این شکاب   هاشام  ها و مردهاگر توجه داشته باشید به شام 
تجربی  توان گ ت که به موروو آموزش س مت، در کت  علوم شود که از درجه اهمیت آن، کاسته شود  در نهایت می موج  می 

نتای  بدست آمده، به موروو های چهارم و پنجم ابتدایی، با نتایجی که بدست آمد، کمتر اشاره شده است  همننین طبق  پایه
 تجربی پایه چهارم ابتدایی،  اشاره شده است  تجربی پایه پنجم ابتدایی، کمتر از کتاب علومآموزش س مت، در کتاب علوم 

پووهش تحلیل محتوا، و با تمرک  بر کت  درسی کشور اسپانیا و   450(، در فرا تحلیل مود بر  2011نوموتو و همکاران  
دهد  های این تحقیق نی  نشان می ن نتیجه رسیده بودند که این کت  درسی به تغذیه سالم، تاکید بیشتری دارد ؛ یافتهآمریکا، به ای

در پووهشی باعنوان  (،  1399های چهارم و پنجم تاکید بیشتری شده است  عظیمی تجربی پایهکه به س مت تغذیه در کت  علوم 
های نظام س مت در مدارس جمهوری اس می ایران« بیان  دبستان بر اساس م رورهتجربی پایه سوم  »تحلیل محتوای درس علوم

های نظام س مت در این کتاب، به طور یکسانی پردامت نشده است؛ با توجه به نتایجی که از تحقیق حارر دارد، که به مؤل ه می 
های  تجربی پایهس مت در سطح کت  علوم های اموزش  شام  ها و مردهبه دست آمد، ما نی  شاهد آن هستیم که به شام  

های ل هؤبررسی م(، در پووهشی با عنوان »1397مولود چهارم و پنجم ابتدایی، به طور یکسانی، اشاره نشده است  پیری و محمدی
علوم برنامه درسی  در  نظام س مت  شانونتحو   آنتروپی  تکنیب  با  ابتدایی  دوره  دادتجربی  نشان  کلیه ی«  میان  در   حا   که 

گیری کمتر  و چند مؤل ه دیگر بیشتر از سایرین و به مؤل ه پیش  ی س مت تغذیهها ل هؤبه م  ،تجربی دوره ابتدایی های علوم کتاب
ها پردامته شده است؛ نتای  پووهش ما نی  بیانگر آن است که به شام  س مت تغذیه تاکید بیشتری شده و به  از سایر مؤل ه
دوم ابتدایی را بر اساس   (، کت  دوره1399های پرمطر، تاکید کمتری شده است  عظیمی و اقبالی گیری از رفتارشام  پیش 

های آموزش بهداشت و س مت، مت او  های س مت، تحلیل نمودند و به این نتیجه رسیدند که می ان توجه به مؤل هم روره
های تجربی پایههای آموزش س مت، در کت  علوم شام  ها و مرده است  تحقیق حارر نی  نشان داد که می ان توجه به شام  

های نظام س مت  (، نی  در تحلیلی دیگر که مؤل ه 1398دی جیکان ابتدایی، مت او  است  همننین برقی و مبهوتی چهارم و پنجم 
های مذکور به طور متوازن، های مؤل ه را در کت  درسی پایه سوم ابتدایی، مورد بررسی قرار داده بودند، نشان دادند که به شام  

ها نپردامته است؛ که نتای  بر آمده از پووهش حارر نی  مؤید این موروو  به مؤل ه  اشاره نشده است و کت  درسی به یب نسبت،
 است  

تأکید این نکته نی  رروری است که باید مطال  اراظه شده متناس  با درک و اندیشه فراگیرندگان باشد؛ تا آنها بتوانند 
و کاستی در تدوین کت  درسی در روند س مت جامهه،    فهم کافی را از مطل  اراظه شده داشته باشند؛ البته نی  هرگونه قصور

 مؤثر مواهد بود 
های چهارم و پنجم ابتدایی از حیث آموزش س مت، پیشنهاداتی تجربی پایهدر انتها نی  به جهت بهبود ورع کت  علوم

 شود:بیان می 
س مت یا توجه کمی شده است  های آموزش شام  ها و مردهنتای  پووهش، بیانگر آن است که به بهضی از شام  _1

ها در این کت   شام  ها و مردهو یا ای  توجه نشده است؛ لذا پیشنهاد ما این است که با لحاظ کردن هرچه بیشتر این شام  
 آموزان کمب کرد  به آموزش س مت به دانش 

تجربی پایه پنجم ابتدایی،  های آموزش س مت در کتاب علوم شام  ها و مردهنتای  پووهش نشان داد، که به شام  _2
تجربی پایه های آموزش س مت، در کتاب علومشام  ها و مردهشود توجه به شام کمتر اشاره شده است؛ لذا پیشنهاد می 

 پنجم، بیشتر شود 
های آموزش س مت، است اده شد، که روایی و پایایی  شام ها و مردهدر این پووهش، از فهرست وارسی از شام _3

، پیشنهاد می ی  توسد متخصصین مختلف تامین گردید؛ با توجه به یافته آن ن ری ی و تألیف  شود، دفتر برنامههای این پووهش 
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های این فهرست وارسی، برای اراظه شام  ها و مردههایی را بر مبنای شام  کتاب درسی وزار  آموزش و پرورش، درس 
 یند  هرچه بهتر آموزش س مت، در این کت  ارافه نما

می _4 پیشنهاد  مهلمان کارگاه همننین  برای  که  دوره شود،  یا  بهداشت  و  برای های آموزش س مت  های رمن مدمت 
 ها با موروو آموزش س مت و بهداشت مهیا گردد؛ تا از مهلمان متخص  آموزش دیده در این زمینه، است اده کرد  آشنایی آن
های دیگری در حیطه شود که پووهش س مت تحقیق کنند، پیشنهاد می   مندند در زمینه آموزش به محققانی که ع قه _5

با روش  و پرورش  و کارکنان آموزش  مهلمان  و آموزش  انجام دهند؛ چرا که  ررور  آشنایی  مبانی س مت  و  های آموزش 
 مهلمان و کارکنان آموزش و پرورش عوامل ایلی و مهم در آموزش هستند   

سنجی و نیازسنجی در شود به امکاندر راستای آموزش س مت تحقیق کنند، توییه می   به محققانی که ع قه دارند_6
گیری از رفتارهای پرمطرو اهمیت مصود آموزش س مت مانواده و اهمیت آن ، آموزش مهلولیت و انواو آن ، آموزش پیش 

 آن  و آموزش س مت محید زیست و اهمیت آن بپردازند  
تجربی  های این پووهش محدود به تحلیل محتوای کت  علومهایی روبروست؛ چرا که یافتهاین پووهش نی  با محدودیت_7

شود که تحقیقا  مشابهی با موروو آموزش س مت، در مورد سایر  باشد؛ بنابراین توییه می های چهارم و پنجم ابتدایی می پایه
 کت  درسی مقطع ابتدایی، یور  گیرد 

شی تطبیقی درباره محتوای کت  درسی سایر کشورهایی که در زمینه آموزش و ارتقاء شود، پووههمننین پیشنهاد می _8
 س مت موفق بودند انجام شود؛ تا بتوان با است اده از نتای  بدست آمده از این پووهش درتهیه و  تدوین کت  درسی است اده کرد  
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