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ابعاد سرممت ششرامل    یهاتوجه به مولفه  یزانبراسرا  م  ییاول تا سروم ابتدا یعلوم تجرب  یکتب درسر  یمحتوا  یلهدف از پژوهش حاضرر، تحل   چکیده  

از   شباشرد  روش پژوهیششرامل آ،، هوا، اا  و ورو ( م یسرتز  یطمح  یها( و مولفهیو سرممت اجتماع  یسرممت معوو ی،سرممت روان ی،سرممت جسرم

  ی علوم تجرب   یمشرتمل بر کتب درسر  یمحقق سرااته اسرتفاده شرد  جامعه آمار  یسرتچک لها از داده  یگردآور  یبود که برا  یفیتوور یوهمحتوا به شر  یلنوع تحل

  یر، متون، ت راو  لشرامل تمام ورفحا  ششرام یزن  یلورفحه بود  واحد تحل 318در  و   42در قالب    1398-99  یلیدر سرال تح ر  ییاول، دوم و سروم ابتدا  یهپا

و   یهحاورل از تجز یجو درورد( اسرتفاده شرد  نتا  یشجداول فراوان  یفیحاورل، از روش آمار توور  یهاداده  یلو تحل یهتجز  یها( بود که براها و پرسرشیتفعال

 یسرتز  یطآموزش مح  یهامولفه  ینهمچو  وابعاد سرممت    یهامولفه یبه تمام  ییدوره اول ابتدا  یکتب علوم تجرب   یاز آن بود که محتوا یها حاکداده  یلتحل
ابعاد سرممت،    یهاکه در ا رو  مولفه  یبراوردار نبوده اسرت  به وور  یمطلوب   یتعادل و فراوان  یکووااتی،از مولفه ها از   یتوجه به برا  یزانپردااته اما م

آموزش    یهاهمولف  یلو تحل  یدر بررسر  یناسرت  همچو شردهکمتر پردااته    یو سرممت روان  یو به سرممت معوو  یشرترب   یو سرممت اجتماع یبه سرممت جسرم
   اا  و وو  کمتر پردااته است   یهاو به مولفه  یشترآ، و هوا ب   یهاکتب، به مولفه ینا  یز،ن یستز  طیمح
 

   ییدوره ابتدا یست،ز یطمح  یهاسممت، مولفه  یها مولفه ی،محتوا، علوم تجرب   یلتحل   :های کلیدیواژه 
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Abstract The purpose of this research is to analyze the content of first to third elementary experimental science 

textbooks based on the level of attention to the components of health dimensions (including physical health, mental 

health, spiritual health, and social health) and environmental components (including water, air, soil and sound). The 

research method was descriptive content analysis which used a researcher-made checklist to collect data. The 

statistical population consisted of textbooks of first, second and third grade elementary experimental sciences in the 

academic year 1389-99 in the form of 42 lessons and 318 pages. The analysis unit also included all pages (including 

texts, images, activities and questions) that descriptive statistics method (frequency and percentage tables) was used 

to analyze the data. The results of data analysis showed that the content of experimental science textbooks in the first 

year of elementary school deals with all components of health dimensions as well as components of environmental 

education, but the amount of attention to some components has a uniformity, balance and frequency. Has not been. 

So that regarding the components of health dimensions, more physical health and social health and less spiritual  

and mental health. Also, in reviewing and analyzing the components of environmental education, these books have 

dealt more with the components of climate and less with the components of soil and sound. 
 Keywords: Content analysis, experimental sciences, health, environmental components, elementary school 
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 مقدمه

  یج به تدر  یعلم و تکوولوژ  یننو   ی هایشرفت همگام با پ  یدر هر فرهوگ و اجتماع  یزندگ   یهایوهسبک ش  ییربا گذشت زمان و تغ

توان به  یکه م  ییتا جا  یافت ابعاد آن ضرور     یافزوده شد و بحث بهداشت و آموزش سممت در تمام  یزندگ   یهایچیدگیبر پ

است که  یارزشمود  یه(  سممت، سرما1395یپور و همکاران، علکرد ش یاداز آن  یادر هر جامعه ی کار یها یت اولو  ینعووان مهمتر 

شود  انسان سالم محور توسعه یها محسو، مانسان  یروزمره تمام  یزندگ   یهاتمش  ینآن جزو مهمتر  یو ارتقا  یانت حفظ، و

  ی و تمش برا  یاست  لذا، توجه به سممت  یضرور  یامر  یها از مواهب الهمود شدن انسانبهره  ی برا  یبوده و داشتن سممت  یدارپا

سطح   ینظام سممت، ارتقا  یاول   یت مامور  ینب  ینها مطرح بوده است  در ایت اولو   یناز مهمتر  یکیآن همواره جزو    یحفظ و ارتقا

 (  1390ی، اسمم ینقشه تحول نظام سممت جمهورم و جامعه است شمرد  یهایازسممت و پاسخ گفتن به ن

  یتبلکه عبار  است از داشتن احسا  رضا   یستن  ی و نااوش  یماری (؛ فقدان بWHOبهداشت ش   یسازمان جهان  یدگاهاز د  سممت 

 World Health Organization Genevaش  یسازمان بهداشت جهان  یدگاهاز د  ین  همچوی و اجتماع  یروان  ی،کامل جسمان

با ارائه   یدزاز ا یشگیریو پ یگراند اسالم، داشتن ارتباط سالم ب یدنیسالم، آ، آشام یهآموزش سممت شامل تغذ یها( مولفه2003

 باشد  یم ها( یماریافراد و حفاظت از اود در برابر ب ییمثل، شواسا یدشتول یآموزش مسائل جوس

و    یاجتماع  ی،از موابع مهم در توسعه اقت اد  یکیهمه افراد جامعه دارد و به عووان    یکه مولفه سممت در زندگ   یبا توجه به نقش

عادا    یریگ بخ و  کم  اول در شکل یی مقطع دوره ابتدا  یژهو یتبه حساس یتبا عوا یگرد  یشود  از سو ی مطرح م یزن یفرد

  یازمود هدف ارزشمود، ن  ینبه ا  یل ن  یبرا   یزن  ی رود و نظام آموزشی به شمار م  یدولت  مهم هر  یفاز وظا  یرامر اط  ینو رفتار، توجه به ا 

 (  1398یار و همکاران،واحب آموزش بهداشت و سممت در مدار  است ش

هم در  ها بطور هماهوگ، مکمل و مرتبط به  ابعاد و مولفه  ینا  یشود که تمام یرا شامل م  یاریها و ابعاد بسسممت اود مولفه  مفهوم

بحث در   یبرا  ی،  از ورفیودنما یم  یفارا ا  یاتیح  یارآنان نقش بس  یزندگ   یطمح  یافراد و حت  یتحقق و فراهم نمودن سممت  یراستا

آموزان در مدار  از و آموزش همه ابعاد سممت به دانش  ییابعاد آن توجه داشت  شواسا  یبه تمام یستیا و  مفهوم سممت با

ابتدا   یط داشتن مح  ینو همچو  یبه مسائل بهداشت  یبودسالم، کوشا، فعال و پا  یاساز جامعه  یوهزم  یودهتواند در آیقطعا م  ییدوره 

 داشته باشد   یسالم را در پ یزندگ 

 ی،روان  ی،ابعاد سممت شامل بعد سممت جسم  ینمهمتر   یکل  ی بودیمتقس  یکباشد  در  یم  یها و ابعاد متعددمولفه  یدارا  سممت 

 حلم،  1398و همکاران    حاتمیشود  ش ی م  یمتقس  یزن  ی به ارده ابعاد  یزابعاد ن  یناز ا  ی باشد  هر چود برایم  ی و اجتماع  یو معو

 (   1377و همکاران  سرشت 

مختلف   ی هااست که مرتبط با عملکرد بخش ی شود بعد سممت جسمیبه آن پردااته م یاربعد از سممت که بس ین ترشده شوااته 

بعد فقط   ینکه ا ی رود  در حالی توها بعد مهم سممت بشمار م یکوود که سممت جسم ی از افراد گمان م یاریباشد  بس یبدن افراد م

ها، بهداشت دست و پا، ، مو و ناانبعد از سممت شامل؛ بهداشت پوست   ینا  یشود  به وور کلیاز سممت افراد را شامل م  یبخش
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  یشگیریمواسب و مراقبت و پ  یهاداشتن اندام  ی،او،، استراحت کاف  یمایمواسب، س  یبدنهداشت دهان و دندان، ورزش و تحر  ب

 هر آنچه مربوط به سممت بدن انسان است   یاو    

بتوانود    یو عاوف  یاز لحاظ روان  یحوح  یهاروش  یجادکود تا با ایاشد که به افراد کمک مبیاز سممت م  یگریبعد د  یروان  سممت 

  ی سممت روان  یت   هدف از اهمیودشان انتخا، نماحل مشکمت  یرا برا   ی ترمطلو،  یحل هانموده و راه  یاود سازگار  یط با مح

  یهاآموزش مهار  یبرا یراه حل یافتنآموزان و رشد و پرورش ذهن و روان دانش  یسالم برا یطیو مح یطشرا یجاددر مدار ، ا

 یسممت روان  یهانشانه  یناز مهمتر  یبرا   آنان است   یودهآ  یزندگ  یهاها و چالشیمطلو، در جهت مقابله با دشوار  یاجتماع

 ی کارآمد  ی،شواساود  یری،پذهماهوگ شدن، باور  ییواناهدفدار بودن، ت  یشی،کوترل رفتار، مثبت اند  یاعبارتود از: درست رفتار کردن  

با    یوستهو پ  یدارکردن ارتباط پابرقرار   ییاحساسا  و توانا  یانب   ییتوانا  یر؛افراد نظ  یو نگرش  یعاوف  یوهدر زم  یموارد  ینو همچو

 (  2016دانشمود و همکاران، و      ش یزرابطه محبت آم ییتوانا یان،اوراف

داشتن    یو اجتماع   یها و عوارض جسمیماریاز عمده ب  یکی   یدآیابعاد سممت به شمار م  یرگذار بر سایر از ابعاد تاث  یمعوو   سممت 

  ی ها  ها و مم  نشانه  مهمتریناز    ی  برادر افراد است   یاز فقدان بعد معوو   ی است که ناش  یو تزلزل روح  یهودگی ب  ی، احسا  پوچ

 ی،تعهد، تا، آور  یی،جوکمال  ی،زندگ   ی داشتن هدف و برنامه برا  یت،و توکل به ادا، معوو   یمانمشتمل بر داشتن ا   یسممت معوو 

و    ی اامق  ی،ها، اعتقادا  و اوول مذهبعمل کردن به باور  ییشواات و توانا  ی،داشتن عز  نفس و آرامش، وبور  یدواری،ام

 (  1377و همکاران  سرشت  حلم، 1398 و همکاران حاتمیشباشد ی به آنها و    م یدیبوپا

در جامعه در   یاز ابعاد سممت عموم  یکی  یسممت اجتماع  یقت،از ابعاد مهم سممت است  در حق  یگرد  یکی  یاجتماع  سممت 

بعد  ینهدف ا  ین(  مهمتر1388عابدیوی و همکاران،  کود ش یم  یفاجامعه ا  یداردر توسعه و پا  یابعاد سممت نقش بارز  یر سا یراستا

در تمام    یو آسودگ  یاحسا  سممت، بهبود  یجادمطمئن و ا  یبه تودرست  یابیمردم است که دست  ومی از سممت، سممت و رفاه عم

بشر  ی سو  یها گروه شی م  ی جامعه  همکاران    حاتمیباشد  مهمتر1398و  اجتماع  یهامم    ین (   پذ  یسممت  جامعه   یری،شامل 

اانواده و    یاز سو   یبانیو پشت  ی انسجام اجتماع  ی،اجتماع  یرشپذ  ی،اجتماع  یهمبستگ  ی،اجتماع  ییشکوفا  ی،مشارکت اجتماع

 باشد  یحضور فعال در اجتماع م یالزم برا یهامهار  ی،کل یانبه ب یادوستان و 

  یز ن یستزیطآموزان، توجه به سممت محابعاد آن در مدار  به دانش ی سممت در تمام یهامولفهتوجه و آموزش  یت کوار اهم در

از آموزش    ییاز ابعاد سممت شوااته شده است  هدف نها  یکی( به عووان  یزندگ   یطشمح  یست ز   یطاست  سممت مح  یضرور

  یجادبر ا  یدو تاک  یست ز  یطمتعهد و مسئول در قبال مح  یآموزان و شهروندان و بزرگساالندر مدار ، پرورش دانش  یست ز  یطمح

راستا، مجموعه   ینباشد  در ایآموزان مدانش  یادگیری  یدر سه حوزه دانش، نگرش و مهار  به عووان ابعاد اول  یادیبو  ییرا تغ

  ییرا  تغ  ین ها به امشارکت فعاالنه در آن  یقاز ور  نآموزاشوند که دانشیانتخا، و اجرا م  یوور  یز ن  یادگیری   ی هاتجار، و فروت 

 (  1398، نژاد یماشاءاللهش یابوددست 

همچون سممت    یست ز  یطباشد  محیما م  یرامونپ  یزندگ   یطو مح  یزیکیف  یطهمان سممت مح  یست ز  یطسممت مح  یگر،د  یانه بب 

   پا   یسالم و هوا یدنیآ، آشام یستی،جانوران، تووع ز یاهان،شده، مانود مسکن، حمل و نقل، گ   یلتشک ییاود از ارده مولفه ها
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شامل: آ،، هوا، اا  و وو      های مهم و اساسی سممت محیط زیست  اما به موظور تحدید موضوع در این پژوهش فقط مولفه

 ورد مطالعه و کوکاش قرار گرفته است   م

کردن   یاتیعمل ی هایگاهپا ینبهتر  یدرس یها مدار  و محتوا یست،ز یطمح یهاابعاد سممت و مولفه یهامولفه یتبا توجه به اهم

آموزان هستود شواحب  دانش  یبرا   یست ز  یطمح  ی حفظ و ارتقا  ین و سممت سالم و همچو  یرفتار بهداشت  یجادا  یوهآموزش در زم

 یهستود که محتوا  یدرس  یهاکتا،  ی،شده آموزش  یینو جلوه اهداف تع  یدنبه ظهور رس  یهایگاهپا   زا  یکی  یرا،(  ز1398و زوار،    یار

به اهداف محقق   یلن  یو ور ا  یررا محقق سازند در غ  یآموزش  یهانظام  یشده برا  یینبتوانود اهداف از قبل تع  یبه اوب  یدآنها با

 اواهد شد   یآموزش یهانظام اهدافبا  یرانفاوله فراگ یجادنخواهود شد  چه بسا موجر به ا 

ها  مولفه  ینبر آموزش ا  یدو تاک   یت از اهم  ی حاک   یست ز  یطابعاد سممت و مح  یهافهگذشته نسبت به مول  یقا تحق  یشیوهپ  یبررس

در پژوهش اود به این نتیجه دست یافتود که از دیدگاه معلمان   استا، اایرا رضایی، نجفی و شفیعیدر این راند   بوده  یدر کتب درس

آموزان  های درسی دوره ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی دانشدوره ابتدایی شهر ازنا میزان انطباق محتوای برنامه

ها یکسان نبوده و متفاو   یطهیت هریک از حدر حوزه شوااتی و حیطه های دیدگاه بلوم مطابقت دارد  هر چود که میزان مطلوب

   است 

دوره اول متوسطه   یدرس  یهادر برنامه   یموجود آموزش بهداشت روان  یت وضع  یبه بررس  یدر پژوهش  یفیو س  یناوق  یدچی،حد

  یتوضع  یدوره متوسطه اول از نظر آموزش بهداشت روان در درو  مورد بررس  ینشان داد که برنامه درس  یلتحل  یج که نتا  دپردااتو

مختلف از لحاظ   یهاآموزان در ردهکه دانش  یپردااته شده است در حال  آموزاندانشو کمتر به بحث بهداشت روان    نداشت   یمواسب

  شوندیم ،حسا  محسو   یهاجزو گروه  یمسائل روان

نظام آموزش سممت:   یهابر اسا  مفروضه  ییدوره اول ابتدا  یها یهپا  یهاکتا،  یمحتوا  یلبه تحل  یدر پژوهش  و زوار  یار  واحب 

مولفه    یی،دوره اول ابتدا  یهاکتا،   یشانون نشان داد که در بررس  یآنتروپ  ی محتوا  یلتحل  یجشانون پرداات که نتا  یمدل آنتروپ

روان به سممت  تغذ  و  یمربوط  اهم   یفراوان  یشترینب  یهسممت  دا  یت و  اات ا   به اود  معلول  یهامولفهده و  را    یت،شااص 

ها  مولفه  یحاول از فراوان  یها یافتهشده است در مجموع    یتوجه کمتر  یست ز  یطپراطر و سممت مح  یاز رفتار ها  یشگیریپ

   دیستو نرمال براوردار ن یعنظام سممت از توز یهانشان داد که مولفه

  ی هااز موظر توجه به مولفه  ییدوره ابتدا  یدر  علوم تجرب  یبرنامه درس  یمحتوا  یلبا عووان تحل  و همکاران  یپژوهش ماشاءالله  یجنتا

  یببه ترت یست،ز یطمح یهابه آموزش ییدوره ابتدا یعلوم تجرب یدرس یهاتوجه کتا، یزانم یشتریننشان داد که ب یست ز یطمح

توجه به    یزانم  یشتریناز آن بود که ب  یآنان حاک   یقتحق  یجنتا  یوم، اول و دوم بوده است  بطور کل چهارم، س  جم،پو  یهمربوط به پا

مربوط به    یرهم در واحد جمم  و هم ت او  ییدوره ابتدا  یعلوم تجرب  یدرس  یهادر کتا،  یست ز  یطآموزش مح  یهااستاندارد

  باشدیها ماستاندارد ینا

بهداشت و    یهااز موظر توجه به آموزش مولفه  ییدوم ابتدا  یهکتا، علوم پا   یمحتوا   یلو همکاران در تحل  یانپژوهش عبدالرحم 

نکرده است     یاوم توجه  یابهداشت و سممت کمتر و    یهامولفه  یبه برا   ییکتا، علوم دوره ابتدا  یسممت نشان داد که محتوا
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را به اود اات ا  داده    یفراوان  ینکمتر  یو مولفه سممت جسم  یفراوان  یشترینب  ی،به سممت روان  طمربو   یمولفهکه    یبه وور

دبستان  پردااتود که   یهشش پا  یعلوم تجرب  یهاسممت در کتا، یهامولفه  یمحتوا یلبه تحل یدر پژوهش پاکار و همکاران  است 

 ینکمتر   یو جوس  یها توجه شده و سممت روانمولفه  یراز سا  یشب  یسممت جسم  فهها نشان داد که به مولهداد  یلو تحل  یهتجز  یجنتا

  اندندادهآموزش سممت را پوشش  یهانسبت، مولفه یکعلوم به  یدرس یهاتوجه را به اود اات ا  داده است و کتا، یزانم

آموزش    یهامولفهبر اسا     ییدوم ابتدا  یه پا  یاواندار  یهامهار   یکتا، فارس  ی محتوا  یلبه تحل  یدر پژوهش   و همکاران  قودی

آموزش   یهااز مولفه  یکتوجه به هر    یزانم  یاواندار  یآنان نشان داد که در کتا، فارس  یلتحل  یهایافتهسممت پردااتود که  

 یهابه مولفه  یز ن  یفراوان  زانیم  ینو کمتر  یفراوان  یزانم  یشترینو عوامل آن ب  یماریکه مولفه مسئله ب   یسممت متفاو  است  به وور

 ی اواندار یکتا، فارس یکه در محتوا یمربوط است در حال یو ورزش و تحر  بدن  یگاربهداشت دهان و دندان، مواد مخدر و س

   نشده است  یاوم توجه یاآموزش سممت کمتر و  یها مولفه یبه برا  ییدوم ابتدا یهپا

به لحاظ توجه به   یرانا  ییدوره ابتدا  یو علوم تجرب یاجتماع  یما تعل  یهاکتا، یمحتوا  یلبه تحل  یقیدر تحق  و همکاران  جوانمرد

در کل به   یو علوم تجرب  یاجتماع  یما تعل  یهاپژوهش نشان داد که در کل کتا،  یهایافته   پردااتود    یطیمح  یست معضم  ز

 توجه را   ینسوم و کمتر یهپا ی اجتماع یما توجه را کتا، تعل یشترین که ب یاند  به نحو داشته کمیتوجه  یطیمح یست معضم  ز

توجه را کتا، علوم    یندوم و کمتر  یهپا  یتوجه را کتا، علوم تجرب  یشترینب  یپوجم و در کتا، علوم تجرب  یاجتماع  یما کتا، تعل

  اندداشته یطیمح یست چهارم نسبت به معضم  ز یهپا یتجرب

  یلدر تحل  یپژوهش حاضر با هدف کوکاش  یست،ز  یطابعاد سممت و مح  هایآموزش مولفه  یوهانجام شده در زم  یقا با توجه به تحق

سممت    ی، ابعاد سممت ششامل سممت جسم  هایتوجه به مولفه  یزان براسا  م ییدوره اول ابتدا یعلوم تجرب  ی کتب درس یمحتوا

معوو   ی،روان اجتما  یسممت  مولفهعیو سممت  م  یست ز  یطمح  های( و    پژوهشاین  باشد   یششامل آ،، هوا، اا  و وو ( 

قرار    یمورد بررس  کلی  ب ور   هاکتا،  یرا در محتوا  یست ز  یط مح  هایمولفه  ینابعاد سممت و همچو  هایمولفه  یبیب ور  ترک 

   ورح شده است  زیرمطلو، سواال   یجهبه نت یدناهداف و رس ینا یبررس یموظور برا یناواهد داد  بد

 است؟   یزانتا چه م  یست ز یطمح هایبر اسا  ابعاد سممت و مولفه ییاول ابتدا یکتا، علوم تجرب یتوجه محتوا یزان   م1

 است؟   یزانتا چه م  یست ز یطمح هایبر اسا  ابعاد سممت و مولفه ییدوم ابتدا یکتا، علوم تجرب یتوجه محتوا یزان   م2

   است؟ یزانتا چه م  یست ز  یطمح هایبر اسا  ابعاد سممت و مولفه ییسوم ابتدا تجربی کتا، علوم یتوجه محتوا یزان   م3

 روش پژوهش 

محتوا وور     یل تحل  یکردو با رو  یفیب ور  مطالعه توو   هاداده   یآورو از نظر جمع  یهدف، کاربرد  یثپژوهش حاضر، از ح

محتوا    یلتحل  یگر،د  یانشود  به بیم  یفتوو  یها بطور نظام دار و کمیامآشکار و پ  یمحتوا، محتوا  یلگرفته است  در روش تحل
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  یفی ک   یها داده  یلتوان تبد  یروش را م  ینرو، ا  یناست  از ا   یامپ  یک   یدرباره محتوا  هاییپاسخ دادن به سوال  یمواسب برا  یروش

 (  1399و همکاران  سرمدقلمداد کرد ش   یکم یهابه داده

در قالب   1398-99   یلیدر سال تح   ییاول، دوم و سوم ابتدا  یهپا  یعلوم تجرب  یپژوهش، مشتمل بر کتب درس  ینا  یآمار  جامعه

  یازی محدود بودن حجم جامعه، ن  یلبه دل  یری، وفحه بود  در انتخا، حجم نمونه جامعه مذکور، در روش نمونه گ   318در  و     42

قرار گرفت  بطور    یل و تحل  یهزبه عووان جامعه شنمونه برابر جامعه( انتخا، و مورد تج  کتا،  ینبوده و همه محتوا   یریبه نمونه گ 

 باشد  یم یرپژوهش به شرح جدول ز یاموه، جامعه آمار

 پژوهش   یجامعه آمار 1جدول 

 تعداد وفحا  کتا،  تعداد ف ول کتا،  کتا، علوم تجربی  

 103 14 علوم تجربی اول ابتدایی

 103 14 ییابتدا  دوم یعلوم تجرب 

 112 14   ییابتدا سوم یعلوم تجرب 

 318 42 مجموع

 

 اند: را ذکر کرده یرسه مرحله عمده ز یناز جمله، ا یمحتوا مراحل مختلف  یلتحل ی( برا1399ش یسرمد، بازرگان و حجاز

 محتوا   یها مم   یانمحتوا، اهداف و ب( شامل: انتخا، یو سازمان ده یشآماده ساز یل  مرحله قبل از تحل1

 شمارش، انتخا، مقوله ها  یستمها شواحد ثبت(، انتخا، س( شامل: انتخا، واحدیاممواد شپ ی  بررس2

 ها( ردازش دادهشپ یج  پردازش نتا3

  یی هابخش  ینر اکتا، بود  عموه ب  یهایت و فعال  یردر پژوهش حاضر، مشتمل بر تمام وفحا  از جمله متون، ت او  یلتحل  واحد

کو کو و گفت   ید،کو   یشاومعا ، آزما  یجمع آور  ید،چون فکر  از کم ،   یرونکار در کم ، ب  ی،تفکر، کاوشگر  یستگاها  ید،گو 

هشدار،   ی،نکته بهداشت  یوش،آفر  یها  یشگفت  ی،زندگ   یهاآدا، و مهار   ی،علم و زندگ   فواوری،شما، کار و    یاردر اات  ید،گزارش کو

 یطهدر سه ح  ییدر کتب علوم دوره دوم ابتدا  یادگیری  یدمتون با عووان اواندن کل  یینپا  یپاورق  ی هاو نوشته  یزقبل از هر چ   یمویا

از محتوا است    یبخش  یل،قرار گرفتود  واحد تحل  یو واکاو  یبررس  ردمو   یلتحل  یبه عووان واحد ها  یزن  یو مهارت  یعاوف  ی،شواات 

  یکسان را به عواور مجزا و  یمورد بررس  یاست که متن و محتوا یزیهمان چ  یلدر واقع، واحد تحل  یردگ یقرار م یلکه مورد تحل

 یلتحل  یفو در تعر  شود  یمحتوا محقق م  یلروش تحل  یمهم و اساس  یاز اجزا  یکیعمل    ینسازد که با ای و قابل شمارش م  یمتقس

   ( 1389 مهر محمدیاند شبارز اومعا  دانسته یو نظام مود محتوا  یکم یوی،ع یلو تحل یهتجز یبرا یمحتوا آن را فو
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  ی هاصها و شاامم    ینو موابع مرتبط در دستر  مهمتر  ی، پیشیوهنظر  یمبانمطالعه  بر اسا     ،یلواحد تحلانتخا، و بررسی  بعد از  

ها و   مؤلفه  این  از  یک  هر  یفراوان  یصتشخ  یمشخص شدند که برا  یست ز  یطمحهای  مولفهسممت و    های ابعادهر یک از مولفه

    محقق سااته استفاده شد یها  یست ل از چک  ی حاولهاداده یلوتحل هیتجز

شمتن،  در کتب مورد بررسی در قالب  هااز مولفه یکهر یا به عبارتی تاکید  یفراوان  ،هادر چک لیست  هااین مم   اسا بر در ادامه

های یک محتوا به چودین مولفه همزمان   در مواردی نیز بعضی از بخششده شمارش شد  یکب ور  تفک  ها(ت یو فعال  یرت و 

قرار داده شدند    ییهادر قالب جدول  هاها در نظر گرفته شد  در مرحله بعد فراوانی هریک از این مولفهپردااته بود که تمامی مولفه

پردااته شد  سپس بر اسا  جداول حاول از آمار   یریگ ابعاد سممت به درود یهااز مولفه یکهر  یبعد از به دست آمدن فراوان

   اقدام شد  یب ور  استوباو یقاز سواال  تحق  یکن به پاسخ هر یدرس ی( برایو درود فراوان   یشفراوان یفیتوو

  2نظرا   ینو همچو ییو محتوا ی وور ییمحتوا از روش روا  یل حاول از تحل  یهایست چک ل یایی پاو   ییروا ییدو تا  یینتع برای

دو کد گذار با استفاده از فرمول    ینب  یتوافق  یابیارز  یبرآورد همبستگ  یزانم  ینحوزه استفاده شد  همچو  ینمخت ص با ا  یداساتتن از  

 آمد   دست  به درود ٪86اسکا   یلیامو

 ها یافته

 است؟   یزانتا چه م یستز  یطمح یهابر اساس ابعاد سالمت و مولفه یی اول ابتدا یکتاب علوم تجرب یتوجه محتوا یزان. م1 

وفحه که شامل تمام متون،   103در  در    14مشتمل بر    ییاول ابتدا  یانجام شده در کتا، علوم تجرب  یهایو بررس  یلتحل  در

از   یککتا، به هر    یتوجه محتوا  یزانها و درود مداده  یابعاد سممت، فراوان  یهاکتا، بر اسا  مولفه  ینها در ایت و فعال  یرت او

 دست آمد    هب یرابعاد سممت به شرح جدول ز

 ییاول ابتدا  یابعاد سممت در کتا، علوم تجرب  یها توجه به مولفه  یزانم  یو درود فراوان  یفراوان 2جدول 

 ها مجموع داده سالمت اجتماعی سالمت معنوی سالمت روانی سالمت جسمی های ابعاد سالمت مولفه 

 78 29 6 11 32 فراوانی

 100 %18/37 %69/7 %10/14 %03/41 درصد فراوانی

توان گفت کتا، علوم  یدهد میابعاد سممت را نشان م  یهاتوجه مولفه  یزانم  یو درود فراوان  یکه فراوان  2جدول    یهایافتهوبق  

 ابعاد پردااته است    یهکمتر از بق  یپردااته و در مقابل به سممت معوو  یشترب یبه سممت جسم ییاول ابتدا یتجرب

   

 ییاول ابتدا  یدر کتا، علوم تجرب  یستز یطمح  یهاتوجه به مولفه  یزان م  یو درود فراوان یفراوان  3 جدول

 ها مجموع داده های صوت مولفه  های خاک مولفه  های هوا مولفه  های آب مولفه  های زیست محیطیمولفه 

 57 2 15 27 13 فراوانی

 100 %51/3 %31/26 %37/47 %81/22 درصد فراوانی

   

 



  ییدوره اول ابتدا یعلوم تجرب یکتب درس یدر محتوا یستز یطسممت و مح یها بر مولفه یکوکاش                                                 16

 

 

 1401بهار ،3شمارۀ نخست، سال                                                                                                      نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 

آموزش    یهاتوجه به مولفه  یزاندر م  ییاول ابتدا  یتوان استوباط کرد که کتا، علوم تجربیموجود در جدول فوق م  یهایافتهبر وبق  

کمتر    یست ز  یطآموزش مح  یها مولفه  یروو  نسبت به سا  یپردااته و در مقابل به مولفه  یشترهوا ب   یبه مولفه  یست ز  یطمح

 پردااته است   

  است؟  یزانتا چه م یستز یطمح ی هابر اساس ابعاد سالمت و مولفه ییدوم ابتدا یکتاب علوم تجرب یتوجه محتوا یزان. م2

ها  یت و فعال  یر شامل متون، ت او  ییدوم ابتدا  یه پا  یکتا، علوم تجرب  یمحتوا  یوور  گرفته از تمام  یهایاز مطالعه و بررس  پس

از    یک هر    ی هاداده  یو درود فراوان  یابعاد سممت، فراوان  یهاتوجه به مولفه  یزانوفحه بر اسا  م  103در  و    14در قالب  

باشد  یم یرها وبق جدول زمولفه

 

 یی دوم ابتدا یابعاد سممت در کتا، علوم تجرب  یها توجه به مولفه  یزانم  یو درود فراوان  یفراوان 4 جدول

 ها مجموع داده سالمت اجتماعی سالمت معنوی سالمت روانی سالمت جسمی های ابعاد سالمت مولفه 

 69 28 10 4 27 فراوانی

 100 %58/40 %49/14 %80/5 %13/39 درصد فراوانی

و سممت    ی به سممت اجتماع  ییدوم ابتدا  یتوان گفت که کتا، علوم تجربیم  4حاول در جدول شماره    یهایافتهبا توجه به  

 کم پردااته است    یاربس  یابعاد سممت پردااته و به سممت روان یراز سا یشترب یجسم

 

 یی دوم ابتدا یدر کتا، علوم تجرب  یستز یطمح  یهاتوجه به مولفه  یزان م  یو درود فراوان یفراوان  5 جدول

 ها مجموع داده های صوت مولفه  های خاک مولفه  های هوا مولفه  های آب مولفه  های زیست محیطیمولفه 

 54 13 12 18 11 فراوانی

 100 %07/24 %22/22 %33/33 %38/20 درصد فراوانی

آموزش   یهاتوجه به مولفه  یزاندر م  ییدوم ابتدا  یتوان استوباط کرد که کتا، علوم تجربیموجود در جدول فوق م  یهایافتهبر وبق  

 یست ز  یطآموزش مح  یهامولفه  یرمرتبط با آ، نسبت به سا  یها پردااته و در مقابل به مولفه  یشترهوا ب  یبه مولفه  یست ز  یطمح

 کمتر پردااته است   

 است؟  یزانتا چه م یستز یطمح ی هابر اساس ابعاد سالمت و مولفه ییسوم ابتدا یکتاب علوم تجرب یتوجه محتوا یزانم. 3

ابعاد     یهامولفه     بر اسا     ییسوم ابتدا  یکتا، علوم تجرب  یمحتوا  ی هاوور  گرفته در تمام قسمت   یها یو بررس  یلاز تحل  پس

ها وبق جدول  از مولفه یکهر  یهاداده یو درود فراوان یها فراواناز مولفه یکوفحه و شمارش هر  112در  و  14سممت در 

 باشد    یم
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 ییسوم ابتدا یابعاد سممت در کتا، علوم تجرب  یها توجه به مولفه  یزانم  یو درود فراوان  یفراوان 6 جدول

 ها مجموع داده سالمت اجتماعی سالمت معنوی سالمت روانی سالمت جسمی های ابعاد سالمت مولفه 

 59 30 5 7 17 فراوانی

 100 %85/50  %48/8   %86/11   %81/28 درصد فراوانی

توان یاست م  ییسوم ابتدا  یهپا  یابعاد سممت در کتا، علوم تجرب  یهامولفه  یفراوان  یانگرکه ب  6جدول شماره    یهابه داده  یت عوابا  

  یسممت پردااته شده و در مقابل به مولفه  یهامولفه  یراز سا  یشترب  ی سممت اجتماع  یکتا، به مولفه  ینگرفت که در ا  یجهنت

 شده است     تهدااکمتر پر  یسممت معوو 

 ییسوم ابتدا یدر کتا، علوم تجرب  یستز یطمح یها توجه به مولفه  یزانم  یو درود فراوان  یفراوان 7 جدول

 ها مجموع داده های صوت مولفه  های خاک مولفه  های هوا مولفه  های آب مولفه  های زیست محیطیمولفه 

 57 - 9 15 33 فراوانی

 100  - %79/15 %32/26 %89/57 درصد فراوانی

  ی در جدول فوق، کتا، علوم تجرب  یست ز  یط آموزش مح  یهابر اسا  مولفه  ییسوم ابتدا  یتوجه کتا، علوم تجرب  یزان م  یدر بررس

به    ییسوم ابتدا  یکتا، علوم تجرب  ین،مرتبط با اا  کمتر پردااته شده است  همچو  یهاپردااته و به مولفه  یشترآ، ب  یهابه مولفه

   است  اشتهند یتوجه یچوو  ه یهامولفه

 

 بحث و نتیجه گیری

در کتب    یست ز  یطآموزش مح  یهاابعاد سممت و مولفه  یهااز مولفه  یکبه هر  و تاکید  توجه    یزانبر م  یوهش حاضر با کوکاشژپ

ابتدا  یعلوم تجرب نتا  ییدوره  مهم اود که    یهااز رسالت   یکیبه عووان    یآن بود که کتب علوم تجرب  یانگرب  یجوور  گرفت  

پردااتن به هر   یزانمولفه پردااته اما م  ینبه ا  یاست به اوب  یست ز  یطمح  آموزشابعاد سممت و    یهامولفه  یمپردااتن به مفاه

براوردار نبوده به    یکسانی  یتعادل و فراوان  یکووااتی،از    یست ز   یطبعد سممت و چه در بعد آموزش محها چه در  از مولفه  یک

ها کمتر از حد مطلو، پردااته  از مولفه  یگرد  ی پردااته و در مقابل به برا  یشتر ها باز مولفه  یبه برا  یکه کتب علوم تجرب  یوور

 است    

  ی و سممت اجتماع  ی ابعاد سممت، به سممت جسم  یهااز مولفه  یکتوجه به هر    یزانم  هیودر زم  ییدوره اول ابتدا  یعلوم تجرب  کتب 

توان  یم  6و    4،  2کمتر پردااته است  با استواد به جداول شماره    یو معوو   یابعاد سممت روان  یهار مقابل به مولفهپردااته و د  یشترب

کمتر پردااته است     یو به سممت معوو   یشترب  یبه سممت جسم  ییاول ابتدا  یکرد که کتا، علوم تجرب  یانب  یایسهب ور  مقا

کمتر    یو به سممت روان  یشترب   یابعاد سممت، به سممت اجتماع  یهاتوجه به مولفه  یزاندر م  یزن  ییدوم ابتدا  یکتا، علوم تجرب
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توجه    یزانم  یشترینب  ی ابعاد سممت، به سممت اجتماع  یهابر اسا  مولفه  تداییسوم اب  یکتا، علوم تجرب  ین،پردااته است  همچو

  یان و زوار، عبدالرحم یارواحب  یهاپژوهش یجها با نتا یافته ینتوجه را داشته است  ا یزانم ینکمتر یو در مقابل به سممت معوو 

 و همکاران همسو است    یپاکار و همکاران ، قود، و همکاران

  یبعد از سممت است  به نوع  ینترآشوا  یابعاد سممت، سممت جسم  یهاشده از مولفه  وور  گرفته  یهایبررس  تحلیل و  در

بعد از سممت دارند   یننسبت به ا ی ایژهتوجه و یعلوم تجرب یدارد که کتب درس  یجوبه فرد یشترب  یتوان گفت سممت جسمیم

سوم   یو علوم تجرب  یشترب  ییاول ابتدا  یعلوم تجرب  یی،دوره اول ابتدا  بیتجر  کتب علوم ینب  یمحتوا  یلتحل  یکه در واکاو   یوورهب

و    یفرد  یطهدر ح   ینکا  بهداشت  یت سممت و رعا  یبا اوول کل  یرانفراگ  ییاند  آشوابعد از سممت پردااته  ینکمتر به ا  ییابتدا

  یر در قالب متن، ت و   یشتر ب  یعلوم تجرب   تا،رود  کیبشمار م  یاهداف سممت جسم   ینترمختلف از عمده  یها یماریاز ب  یشگیریپ

 ید کو فکر  یادگیری، یدمتن با عووان اواندن کل یپاورق یهاهشدار، نوشته یز، قبل از هر چ یمویا ی،بهداشت   یچون نکته ییهاو بخش

ها با  یافتهاز  شبخ ینپردااته است  ا یحرکت یروان و یعاوف ی،دانش ییطهدر سه ح یاومعا  و    به سممت جسم یآورو جمع

   باشد  ی و همکاران همسو م یو همکاران، پاکار و همکاران و قود  یانعبدالرحم یهاپژوهش یجنتا

کتب علوم   ینب  یمحتوا  ی  در بررسیردگ یقرار م  یاز بعد سممت است که معموال مورد سهل انگار  یگریجوبه مهم د  یروان  سممت 

توجه را به   یزان م ینکمتر ییدوم ابتدا یتوجه و علوم تجرب یزانم یشترینب یی اول ابتدا یکتا، علوم تجرب  یی،دوره اول ابتدا یتجرب

است    یکم پردااته و ضرور  ی به مولفه سممت روان  ییدوره اول ابتدا  ی  در مجموع، کتب علوم تجرباست بعد از سممت داشته    ینا

تفکر، علم و   یستگاهچون ا  ییهاشو بخ  یردر قالب متن، ت و   یشترب  یبعد از سممت توجه شود  کتا، علوم تجرب  ینابه    یشترتا ب

گذار در  یر و تاث  یزشی انگ  ی،و جمم  آموزش  ی و گروه  یفرد  ور  اومعا  ب   ی آورجمع  ی،زندگ   ی هاآدا، و مهار   ی،زندگ 

  یطهدر سه ح یبه سممت روان ییاول و دوم ابتدا یبخ و  در کتا، علوم تجرب یادگیری یدوفحا  با عووان اواندن کل یپاورق

و زوار،    یار، واحب سیفیو    یناوق  یدچی،پژوهش حد  یجها با نتایافتهبخش    ینپردااته است  ا  ی حرکت  یو روان  یعاوف  ی،دانش

 باشود   یمسو مو همکاران، پاکار و همکاران ه یانعبدالرحم

  ینکه در ب  یبعد از سممت بوده است  بطور  ینبه ا  یت توجه و اهم  یزانم  ینباشد که کمتریبعد از سممت م  ینسوم  یمعوو   سممت 

کمتر    ییسوم ابتدا  یو در مقابل کتا، علوم تجرب  یشترب  ییدوم ابتدا  یهپا  یکتا، علوم تجرب  یی،دوره ابتدا  یکتب علوم تجرب  یمحتوا

ابعاد سممت کتا،   یرآن بر سا یگذاریرو تاث  یداشتن سممت معوو  یت پردااته است  اما با نظر به اهم یبه بعد مولفه سممت معوو 

 یوش،آفر  یهایچون شگفت   ییهادر قالب متن و بخش  یشترکم پردااته است که ب  یارمقوله بس  ینبه ا  ییدر دوره ابتدا  یعلوم تجرب

 بوده است   یو عاوف  یدانش یهایطهدر ح یشترکه ب یدرس کتا،از وفحا   یبرا یین پا یهایرقو پاو یعلم و زندگ 

کتا، علوم    یی،دوره اول ابتدا  یکتب علوم تجرب  ینب  یمحتوا  یبا بررس   ی بعد از سممت است  در کوکاش  ینچهارم  ی اجتماع  سممت 

  ین بعد از سممت داشته است  با ا  ینتوجه را به ا  یزانم  ینکمتر  ییدوم ابتدا  یتوجه و علوم تجرب  یزان م  یشترینب  یی سوم ابتدا  یتجرب

معلم  یآموز با همراهاست تا اود دانش یازب ور  مطلو، پردااته است  اما ن یبه بعد سممت اجتماع یکتا، علوم تجرب یرتفاس

و    یردر قالب متن، ت و   یشتر ب  یی دوره ابتدا  یبرسود  کتب علوم تجرب یاعسممت اجتم   ی بتوانود به رشد و بالودگ   ی به اوب  ینو والد
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ا  ییهایت فعال کاوشگر  یستگاهچون  آزما  یآورجمع  روهی،گ   یت فعال  ی،فکر،  کار در کم ،    ید،گو کووگفت   ید،کو  یشاومعا ، 

وفحا  کتا،    ی برا  یین پا  یها یو پاورق  ی کار و فواور  ی،شما، علم و زندگ   یار در اات  ی،زندگ   یها از کم ، آدا، و مهار   یرونب

   ت پردااته اس  یحرکت یو روان یعاوف ی،شواات یطهدر سه ح یو    به سممت اجتماع یدرس

و    یمورد بررس  ییدوره اول ابتدا  یکتب علوم تجرب  یندر ب  یست ز  یطآموزش مح  یهابعد سممت، مولفه  یهامولفه  یاز بررس  بعد

  یطبراوردار است  آموزش حفاظت از مح ییواال یتاز اهم  یست ز یط مح یهامولفه یمقرار گرفت  آموزش و توجه به مفاه یلتحل

  یآموزش اهداف ینتریها از ضرورآن یو درس ی آموزش یهاه کودکان و گوجاندن آن در برنامهیژو اقشار جامعه و به یهبه کل یزندگ 

و حفاظت از    یبه زندگ   یدنسازنده در بهبود بخش  ینقش  ییرا ،به تغ  یی ها با پاسخگو کود تا آنیها کمک م   نوع آموزش   یناست  ا 

 (  1394، جوانمردداشته باشود ش یست ز یطمح

  یستی،جانوران، تووع ز  یاهان،شده، مانود مسکن، حمل و نقل، گ   یلتشک  ییهمچون سممت اود از ارده مولفه ها  یستز  محیط

کتب    ینشامل: آ،، هوا، اا  و وو  در ب  یست ز  یطسممت مح  یهاپژوهش مولفه  ینپا  و    در ا  یسالم و هوا  یدنیآ، آشام

ها مشخص از مولفه  یک در هر    ی، قرار گرفت  پس از انجام بررس  یو واکاو   رسیمورد بر  ییدوره اول ابتدا  یعلوم تجرب  یدرس

اا  و وو  کمتر    یهاو به مولفه  یشترآ، و هوا ب  یهابه مولفه  یست،ز  یطمح  یهاآموزش مولفه  یوهکتب در زم  ینکه ا  یدگرد

    پردااته است 

بر   ییدوره اول ابتدا یکتب علوم تجرب  یمحتوا یندر ب یستز یطآموزش مح یهاشده از مولفه وور  گرفته یهایبررستحلیل و 

مرتبط با آ،، کتا، علوم   یها وجه به مولفهت  یزانباشد که در میشرح م  ینبد  یایسهب ور  مقا  7و    5،  3وبق جداول شماره  

مرتبط با   یهادر بعد مولفه یناند  همچوتوجه را داشته یزانم ینکمتر ییابتدا دوم یو کتا، علوم تجرب یشترینب ییسوم ابتدا یتجرب

مولفه داشته   ینتوجه را به ا  یزانم  ینکمتر  ییسوم ابتدا  یو در مقابل کتا، علوم تجرب  یشترینب  ییاول ابتدا  یهوا، کتا، علوم تجرب

ها  مولفه  ین کمتر به ا  ییسوم ابتدا  یر و کتا، علوم تجربیشتب  ییاول ابتدا  یاا ، کتا، علوم تجرب  یهااست  درا و  مولفه

 یی دوم ابتدا  یوو  کتا، علوم تجرب  یهابراسا  مولفه  یعلوم تجرب  یتوجه کتب درس  یزاندر م  یز،ن  یانپردااته است  و در پا

به    یشتراست ب  یازاست که ن  داشتهمولفه ن  ینبه ا  یتوجه  یچه  ییسوم ابتدا  یعلوم تجربمولفه پردااته و در مقابل کتا،    ینبه ا  یشترب

 باشد    یو همکاران و جوانمرد و همکاران همسو م یپژوهش ماشاءالله یجها با نتایافتهبخش از  ینها توجه شود  امولفه ینا

اومعا ،    ی آورفکر، جمع  یستگاهچون ا  ییها  یت و فعال  یردر قالب متن، ت و   یشترب  محتوای کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی،

وفحا  کتا،   یبرا  ینیپا  یهشدار و پاورق   ی،کار در موزل، علم و زندگ  ید،گزارش کو  ید،کو   یسهمقا  ید،گو کووگفت  ید،کو  یشآزما

  ی و  روان   یعاوف  ی،دانش  یطهدر سه ح  یست ز  یطمحسممت  آموزش    یهابه مولفه  ییاول و دوم ابتدا  یهایهدر پابخ و     یدرس

 پردااته است   یحرکت

عموه بر  های ابعاد سممت و آموزش محیط زیست  با این تفاسیر به موظور بررسی بیشتر و گوجاندن اهداف درسی مرتبط با مولفه

توانود یمعلمان م  های سایر درو  در آموزش این مفاهیم استفاده کرد  همچوین،توان از ظرفیت محتوای کتب درسی علوم تجربی، می

  یصکمتر پردااته شده بوا به تشخ  یست ز  یطمح  یهاآموزش مولفه  یااز ابعاد سممت    یکه به برا  یآموزش اود، در موارد  یندر ح
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  یداارج از مباحث کتا، نما  ی و کاربرد  یب ور  عمل  یلیتکم  یهاموضوع اقدام به ارائه آموزش  مرتبط با  تواندیم  و ضرور   

  یز ن یباشد  از ورف  یاتیموضوعا  ح  وموارد  یدر برا یکتب درس  یاحتمال یبر کمبودها یتواند جبرانیمعلم م ی اقدام از سو  ینا

  ی در راستا  یست ز  یطمح  یابعاد سممت و حت  یهااز مولفه  یاریقابل انکار در تحقق اهداف سممت دارد  بس  یرغ  یاانواده نقش

  یهاالعملردستو  یعمل یت و اوول سممت و رعا یممفاه یحوح یهاتوانود با آموزشیمهم اانواده ها قرار دارند و آنان م یفوظا

مواسب و با    یطیتواند با فراهم کردن مح  یها ماانواده  یگر،د  یانکوود  به ب  یفاد اتوانویم  یفرزندان نقش مهم  یالزم به عووان الگو 

سممت با هدف حفظ    یهاو عمل به مولفه  یتتوانود فرزندان اود را به رعا یمستمر اود م  یها   یگیریها و نظار  و پآموزش

توانود یدلسوزانه اود م  یو با رهومود ها و  همراه  یودنما   یب و ترغ  یقدر جامعه تشو   یو حت  یطسممت مح  بهآنان و کمک    یسممت

  در تمام ابعاد باشود  یست ز یطساز تحقق اهداف مهم سممت و مح یوهزم

  

 مراجع   

  یی اول تا ششم ابتدا  هاییه پا  یکتب علوم تجرب   یمحتوا  یلتحل   (1395ش  یورشهر   ینام   آبادی،محمدرضا؛ سلم  گسک،یفاومه؛ قادر  یپور،محمد؛ عل   یپور،عل

مولفه   1394چاپ   پ   هایبراسا   جهان  یشوهادیآموزش سممت  بهداشت  درس  یشهما  ین(، چهاردهم WHOش  یسازمان  برنامه  مطالعا     یران،ا  یانجمن 

   همدان  یواس بوعلیدانشگاه 

  یوزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یاستگذاریس  ی  شورا یشرفتپ  یرانیا  یاسمم  یبر الگو  یمبتو  یرانا  یاسمم  ینقشه تحول نظام سممت جمهور

  ( 1390ش

  ی نظام آموزش سممت: مدل آنتروپ  هایبر اسا  مفروضه  ییدوره اول ابتدا  هاییهپا  هایکتا،  یمحتوا   یلتحل   (1398شبهار     یحافظ؛ زوار، تق  یار،واحب  

   21-29  ، وص1دوره هفتم، شماره  یران،سممت ا یشانون  ف لوامه آموزش بهداشت و ارتقا 

 چهارم، مشهد: انتشارا  ارجمود   یراست  چاپ اول، وی(  کتا، جامع بهداشت عموم1398ش  یسودگاناز نو یو جمع ینحس  حاتمی،

    ان: انتشارا  چهرتهر ی،(  اوول بهداشت فرد 1377ش یلاسماع  یشه،دل پ یوش؛سرشت، پر حلم

اقت اد و    یریت، در مد  یننو  یهاپژوهش   یالمللینکوفرانس ب   ینجامعه  سوم  یبهداشت روان  یمدار  در ارتقا  یگاهجا یبررس   (2016شژوئن  دانشمود، پروانه   

 گرجستان   یباتوم ی،علوم انسان

  مجله  یدر کتب درس  یآموزش سممت اجتماع  یق سممت در جامعه از ور  ی(  ارتقا 1398محمد ش  یدپور، سیتراب   یرو ؛س  ی،مو ور  یموت؛بلتر ، م   عابدیوی

   235-243 ، وص4پژوهش سممت، دوره چهارم، شماره 

در    یبرنامه درس  یمحتوا  یلتحل   (1398شزمستان     یواش   یین،نا  یریمحمود؛ جم  ی،رضوان  یدیمهرام، بهروز؛ سع   ین؛حس  ی،ثان  ینژاد، زهرا؛ جعفر   یماشاءالله

   122-138 ، وص2سال شانزدهم، دوره   ی،درس یزی  پژوهش در برنامه ریستز یطمح  هایاز موظر توجه به مولفه ییدوره ابتدا یتجرب علوم 

 یستیز  یطسواد مح   یمرتبط با ارتقا  یازهایبا ن  ییدورۀ ابتدا  یدرس  یهابرنامه یانطباق محتوا  یزانم(   1400شپاییز    حسن   ،یعیشف  ؛موظر،  ینجف؛  یهمهد،  یرضائ

    65-37 ، وص3، شماره 10، دوره یو آموزشگاه  یمعلمان  مطالعا  آموزش یدگاه از د یآموزان در حوزۀ شوااتدانش

در  دوره متوسطه اول    هایدر برنامه  یموجود آموزش بهداشت روان  یتوضع   یبررس(  1399شبهار و تابستان محمد   یفی،فائزه؛ س ی،زهرا؛ ناوق یدچی،حد

   121-131 وص ،19آموزش و پرورش، شماره  یشواسجامعه یهنشر

عظ   یان،عبدالرحم  رضا  یمی،شهرزاد؛  زاده، اد  ،ییمحمد؛  فرج  پا  یمحتوا  یلتحل( 1397ش   یجهسحر؛  علوم  ابتدا  یهکتا،  آموزش    ییدوم  به  توجه  موظر  از 

    یلاردب   یاندانشگاه فرهوگ یی،شدانش آموزش محتوا( آموزش علوم ابتدا یتیترب_ یدانش موضوع یکشور یشبهداشت و سممت، هما  یهامولفه

  للی المینکوفرانس ب  یندبستان با مولفه سممت؛ دوم  ییهعلوم شش پا  هایکتا،  ی محتوا  یل تحل   ( 1396ش  یه،مهد  ی،دلوئ  یتراب   یده؛فرد، سع   یمانیپاکار، زهرا؛ سل 

 تهران  ی،و رفتار یتیعلوم ترب  ی،روانشواس
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  نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی                                                                                                          1401، 3سال نخست، شمارۀ 

بر    ییدوم ابتدا  یهپا  یمهار  اواندار   یکتا، فارس  یمحتوا  یلتحل( 1395شاسفود     یدمج   ی، بروجو  یویبحر  ین؛رام  یقی،ال  یم؛ابراه  یران، پ   یل عبا ؛ جل   قودی،

   قم  یران،ا یو مطالعا  اجتماع  یو روانشواس یتیدر حوزه علوم ترب  یننو یهاپژوهش  یالمللینکوفرانس ب  ین آموزش سممت، دوم  یهااسا  مولفه 

دوره   یو علوم تجرب   یاجتماع  یما تعل   هایکتا،   یمحتوا  یلتحل  (  1394بهمن    29ش   یروزهف   ین،فاومه؛ دوست ب   ی؛جهرم  فردعسگری  سادا ؛  جوانمرد، فاومه

به معضم  ز  یرانا  ییابتدا ،  یاوارزم  یعلوم و فواور  یموسسه عال  یعیو موابع وب  یستز  یطمح  المللیینکوفرانس ب  یندوم  یطی؛مح  یستبه لحاظ توجه 
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 (، چاپ دوم، تهران: انتشارا  دانش   یق تحق یعمل یمحتوا شراهوما  یلروش تحل(  1389شمهر، غممرضا    محمدی
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