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 چکيده
سالمتی یکی از  نعمتهای بیکران الهی است که بر انسان ارزانی گشته است آموزش و 

و به آن ها بیاموزد انسان  پرورش وظیفه دارد تا نسل جدید را برای جامعه امروز آماده کند

نجم کتب پایه پ  محتوای تحلیل پژوهش هدف.  باید برای سالم نگه داشتن خود بکوشد

 محتواست تحلیل روش به و کیفی نوع از پژوهش . آموزش سالمت است منظر ازابتدایی 

 نمونه و باشد می معتبر علمی های کتاب و مقاالت شامل مربوط منابع آماری جامعه .

 تفسیری تحلیل ازروش دادها تحلیل و تجزیه برای و انتخاب کتب پایه پنجم ابتداییآماری 

آموزش سالمت شامل سالمت  اصلی مولفه 4 حاضر شپژوه است شده استفاده

 حاصل نتایج که گیرد می بر در را جسمی،سالمت اجتماعی،سالمت روانی و سالمت معنوی

 با سالمت اجتماعی ومولفه فراوانی بیشترین با سالمت معنوی مولفه دهد می نشان آن از

 . شوند می شامل را آموزش سالمت های مولفه فراوانی کمترین

 کتاب علوم وتعلیمات اجتماعی ، آموزش سالمت ، محتوا تحلیل گان کليدي:اژو
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 2جواد جهان،  1زریري محمدرضا

 کرمانشاه پردیس شهید رجایی، نشگاه فرهنگیان،دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دا 1
 کرمانشاه رجایی، شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه بیتی،گروه علوم تر درسی، ریزی برنامه دکترای 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدرضا زریري

 کتب پایه پنجم دوره  ابتدایی   محتواي تحليل

 آموزش سالمت ه هاي منظر ميزان توجه به مولف از
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 مقدمه

سالمتی یکی از  نعمتهای بیکران الهی است که بر انسان ارزانی گشته است. انسان برای سالم نگه داشتن خود باید تالش نماید بخصوص 

 (1۳۸۹ ٬ )صالحیدرعصر کنونی که زندگی ماشین رایج شده است.

آموزش و پرورش وظیفه دارد تا نسل جدید را برای جامعه امروز آماده کند.  این مهم در سطح آموزش عمومی ، شامل مهارتهای اولیه 

 زندگی و جنبه های حرفه ای آن است. 

و شهروندان خوبی تحویل تا افرادی که می خواهند در جامعه زندگی کنند را با اصول، قواعد ، ارزشها و هنجار های ، اجتماعی اشنا کند 

 (1381ا جانی ،قجامعه دهد )آ

سالمت اجتماعی را گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر ، نزدیکان و گروههای اجتماعی که عضو انهاست ، تعریف می الرسن،

احساس ، تفکرو  )ی درونی فردکند و معتقد است مقیاس سالمت  اجتماعی بخشی از سالمت فرد را می سنجد و شامل ان دسته از پاسخ ها

 (1996 ،نسدهنده رضایت و نارضایتی فرد از زندگی و محیط اجتماعی اش هستند )الر انشاست .که ن (رفتار

سالمت عبارت است از حالتی از عملکرد موفق فرایند  (2004، کییزبه نقل از1999طبق تعریف وزارت سالمت و خدمات انسانی آمریکا)

اخیر حاصل  تعریف .و پربار با افراد ، توانایی سازگاری با تغییرات و منطبق شدن با شرایط مطلوبرای کارامد ، روابط موثهای ذهنی ، فعالیت ه

 (1۳۸۹ ٬)مرسده  ی.فقط به معنی نداشتن بیماری رواننه سال تالش متخصصان جهت عرضه تعریفی جامعه از سالمت روان است ؛ 4

ابعاد سالمت  ، در کنار سه بعد جسمانی ، روان اجتماعی در مجامع و مراکز معتبر بین المللی  رمچهامفهوم سالمت معنوی به عنوان بعد

چیستی سالمت معنوی  و راهبردی سازمان بهداشت جهانی درباره سالمت  معنوی از جمله  .به گونه ای جدی مورد توجه قرارمی گیرد

 (1389اکبری الکه. ای اموزشی معنوی می باشد )مریم نموضوعاتی است که زیر ب

ه های اموزشی متفاوت مشاهده می شود که جهت گیری برنامه حاکم و پیش به سمت معنویت می باشد ، ب نظامبا نگاهی بر اهداف 

ی از این اهداف اشاره می کنیم : پرورش شهروندان اگاه و مطابق با ارزش های مسیحی )ارژانتین( ، ایجاد وحدت بر اساس تعالیم اسالم تعدادی

پرورش استعداد شهرونداد برپایه ارزش های اخالقی و مذهبی  و اجتماعی )اتریش(پرورش اخالقی جوانان )آلمان (، ایجاد حس )پاکستان( 

 (1383 ٬مسئولیت و ایمان در جوانان )بلژیک (، ارج نهادن به ارزش های اخالقی مسیحی )دانمارک( و ... )شعبانی 

وزش سالمت معنوی آموزشی و پرورش دیگر ابعاد زیستی روان شناسی و اجتماعی نمی »بدون آبرخی مطالعات بیانگر آن است که 

تواند عملکرد درست داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد و بناراین باالترین سطح کیفیت آموزش قابل دست یابی نخواهد بود )راس 

٬ 1۹۹۵ ) 

مورد معنویت و سالمت معنوی ارائه شده. هنگام پرداخت به این دو مفهوم مذهب  معانی بسیار مختلفی در مقاالت و کتب گوناگون در

( to bind together( به معنای به هم پیوستن )religave(از ریشه این )religiionنیز به میان می آید . گفته می شود کلمه مذهبی )

 (1۳۸7است . )امیدواری،

 

 سِئلهطرح م
لهی است که بر انسان ارزانی گشته است. انسان برای سالم نگه داشتن خود باید تالش نماید بخصوص سالمتی یکی از  نعمتهای بیکران ا

 (1۳۸۹ ٬بلترک  و )صالحیدرعصر کنونی که زندگی ماشین رایج شده است.

هبود شخصیت آموزشی مدرسه نقش بسیار مهمی در آموزش سالمت وارتقای آندر دوران کودکی و بعد از آن ایفا میکند و باعث ب نظام

 (1۳71دانش آموزان ،نگرش،مهارت و نیز آگاهی آنان می شود.)تابشیان،

دلیل انتخاب این موضوع مشکالت آموزشی در مدارس برای نحوه صحیح آموزش سالمت می باشد که با حل این مشکل ما از تحمیل 

 ن بر جامعه جلوگیری میکنیم.بسیاری از هزینه های اضافی مانند هزینه درمان یا هزینه تحمیل شده از معتادا

 

 پيشينه تحقيق
صورت داده اند «  تعلیل محتوای مولفه های اطالعات سالمت در کتاب های درسی»( با پژوهشی تحت عنوان 1۳۸۹صالحی و عابدین )

توجه شده اند یا هیچ به این نتیجه دست یافته از که برخی از مولفه های آموزش و اطالعات سالمت در محتوای کتابهای درسی رسمی کمتر 

 توجهی نشده اند.

تجربه و تحلیل محتوای کتاب های درس دوره ابتدایی بر اساس مولفه های »( در پژوهش با عنوان 1۳۸۹ایزدی و سالحی و فتحی )

جموعه سه هزار به این نتیجه رسیده اند که در خالل تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه های اول تا پنجم ابتدایی از م« آموزش سالمت 
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، مورد فراوانی مشاهده شدکه در شش  مفهوم کلی بهداشت پوست ،بهداشت دهان و دندان ۹۶صفحه درباره مفاهیم آموزشی سالمت  ۴۶7و 

 ،ورزش و تحرک بدنی، تغذیه مسئله بیماری ،مسئله سیگار و مواد مخدر توزیع شده اند .

 

 روش پژوهش 
محتوا است. این روش به ویژه در دهه اخیر کاربرد فراوانی در زمینه های مختلف تحقیقاتی  روش پژوهش این مقاله مبتنی بر تحلیل

 پیدا کرده است و نقش مهمی در بررسی رسانه های جمعی و سیاسیت گذارهای فرهنگی دارد.

 (1۳۹0نپدورف تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی است که برای استنباط تکرار پذیر و معتبر داده ها در مورد متن آنها )کری

به شکل کلی تر به هر روش اطالق می شود که از طریق آن بتوان با مشخص کردن عینی و قاعده مند ویژگی های خاص پیام ها  

 ( 1۳۸۸استخراج نتیجه کرد)رایف،لیسی ،جی فیکو 
 

  اطالعات آوري جمع ابزار

 و مشاهده با پژوهش این در آوری اطالعات جمع و اشدب می آموزش سالمت موضوع به مربوط علمی مدارک و اسناد ، پژوهش ابزار

 . است گرفته صورت کتب پایه پنجم ابتدایی مطالعه

 

 اهداف پژوهش 
 هدف اصلی : هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان و نوع توجه به مولفه های آموزش سالمت در کتب ابتدایی است

 اهداف فرعی:

 مورد بررسی به چه میزان است؟فراوانی مولفه های آموزش سالمت در کتب -1

 بیشترین و کمترین فراوانی و درصد فراوانی مولفه های آموزش سالمت در کتب مورد بررسی مربوط به کدام مولفه ها هستند؟-2

 آموزش سالمت: های مولفه زیر و ها مولفه-

 ابعاد و مولفه هاي آموزش سالمت _ 1جدول شماره -

ه می شود در این تحلیل چهار مولفه اصلی سالمت جسمی،سالمت اجتماعی،سالمت روانی و همانطور که در جدول شماره یک دید

 سالمت معنوی مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

 آموزش سالمت

 سالمت جسمی

 سالمت اجتماعی

 سالمت روانی

 سالمت معنوی

 

 2 شماره جدول--

 ان مولفه ها و زیر مولفه های آموزش سالمت پرداخته است.به بی 2مولفه ها و زیر مولفه های آموزش سالمت:جدول شماره 

 آموزش سالمت

 زیر مولفه ها مولفه ها

 سالمت جسمی

 بهداشت پوست

 بهداشت دهان و دندان

 ورزش و تحرک بدنی

 تغذیه

 بیماری ها

 سیگار و مواد مخدر

 سالمت اجتماعی

 عدالت اجتماعی

 حقوق شهروندی

 امنیت
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 محیط زیست

 سالمت روانی

 خود پذیری

 روابط مثبت با دیگران

 خود مختاری

 تسلط بر محیط زیست

 سالمت معنوی

 ارتباط با خدا

 ارتباط با دیگران

 ارتباط با طبیعت

 بعد وجودی

 
 3 شماره جدول-

 زیرمولفه از درصد20، فراوانی بیشترین داشت پوست باشودبه می مشاهده ۳ شماره جدول در که همانطور ، سالمت جسمی : اول مولفه

 . شود می شامل را مولفه این درصداز 0 ، فراوانی کمترین با بیماری ها و است داده اختصاص خود به را سالمت جسمی

 

 درصد فراوانی زیرمولفه مولفه

 سالمت جسمی

 2۸.۵ 1۵ بهداشت پوست

 2.۸ 2 بهداشت دهان و دندان

 ۴0 2۸ بدنی ورزش و تحرک

 20 1۴ تغذیه

 1۵.7 11 بیماری ها

 0 0 سیگار و مواد مخدر

 100 70 جمع

 

 پرورش و آموزش به جامعه افراد عموم دسترسی برای یکسان های فرصت تامین ، آموزش سالمت تحقق های راه موثرترین از یکی

 باشند.از سالمت جسمی و آموزش سالمت برخوردار  حق آحادانسانی همه و است

 می نشان حاصله نتایح .است مولفه زیر ۶ شامل آموزش سالمت در بعد جسمی که دهد می نشان حاضر پژوهش:۳نتایج جدول شماره

فراوانی،ورزش و  درصد 2.۸و فراوانی 2 بهداشت دهان و دندان و ،هنر فراوانی درصد 2۸.۵ و فراوانی 1۵بهداشت پوست مولفه که زیر دهد

فراوانی ،سیگار و  درصد 1۵.7 و فراوانی 11بیماری ها  فراوانی، درصد20 و فراوانی 1۴تغذیه  ، فراوانی درصد ۴0 و انیفراو 2۸ تحرک بدنی

 بیشترین فراوانی درصد ۴0 و فراوانی 2۸ زیرمولفه ورزش و تحرک بدنی با .اند داده اختصاص خود به فراوانی درصد0 و فراوانی 0مواد مخدر 

 .است بوده دارا را فراوانی فراوانی کمترین درصد0 و فراوانی 0سیگار و مواد مخدربا 

 4 شماره جدول -

 مولفه زیر فراوانی باکمترین امنیت و فراوانی بیشترین با محیط زیست توجه به ۴شماره  جدول در ، سالمت اجتماعی : دوم مولفه

 .دهند می تشکیل سالمت اجتماعی را های
 . 

 درصد فراوانی زیر مولفه مولفه

 سالمت اجتماعی

 1۴.۵ ۸ عدالت اجتماعی

 ۴7.27 2۶ حقوق شهروندی

 0 0 امنیت

 ۳۸.1۸ 21 محیط زیست

 100 ۵۵ جمع
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های ارتباطی معقول، متوازن، حمایتگرانه و پایداری حول خود برساخته، از نظر های ارتباطی مناسبی دارد و شبکهفردی که مهارت

 .شودشمرده میاجتماعی سالم 

 حاصله نتایح .است مولفه زیر ۴ شامل آموزش سالمت در بعد سالمت اجتماعی که دهد می نشان حاضر پژوهش:۴نتایج جدول شماره

فراوانی،  درصد ۴7.27و فراوانی 2۶، حقوق شهروندی با  فراوانی درصد 1۴.۵ و فراوانی ۸عدالت اجتماعی با  مولفه که زیر دهد می نشان

حقوق شهروندی  زیرمولفه .اند داده اختصاص خود به فراوانی درصد۳۸.1۸ و فراوانی 21محیط زیست با  ، فراوانی درصد 0 و فراوانی 0 امنیت با

 .است بوده دارا را فراوانی فراوانی کمترین درصد0 و فراوانی 0بیشترین وامنیت با   فراوانی درصد ۴7.27 و فراوانی 2۶ با

 5 هشمار جدول-

 کمترین خود مختاری با توجه و فراوانی بیشترین با روابط مثبت با دیگران به توجه 5 شماره جدول در ، سالمت روانی : سوم مولفه

 دهند می تشکیل را جنسیتی عدالت های زیرمولفه فراوانی

 

 درصد فراوانی زیر مولفه مولفه

 سالمت روانی

 10.۴ 7 خود پذیری

 ۶1.1 ۴1 یگرانروابط مثبت با د

 11.۹ ۸ خود مختاری

 1۶.۴ 11 تسلط بر محیط زیست

 100 ۶7 جمع

 

طریقی  طور کلی، مراد این است که آدمی عزت نفس داشته باشد، هیجانات خود را بهتعاریف متعددی از این تلقی از سالمت شده، اما به

  .انی با محیط را داشته باشدبهره ببرد و نیز توان سازگاری هیج ازآن و دهد متناسب بروز

 حاصله نتایح .است مولفه زیر ۴ شامل آموزش سالمت در بعد سالمت روانی که دهد می نشان حاضر پژوهش:۵نتایج جدول شماره

اوانی، خود فر درصد ۶1.1و فراوانی ۴1، روابط مثبت با دیگران با  فراوانی درصد 10.۴ و فراوانی 7خود پذیری  با  زیرمولفه  که دهد می نشان

 زیر مولفه .اند داده اختصاص خود به فراوانی درصد1۶.۴ و فراوانی 11تسلط بر محیط زیست با  ، فراوانی درصد 11.۹ و فراوانی ۸مختاری با 

 بوده دارا را فراوانی فراوانی کمترین درصد10.۴ و فراوانی 7خود پذیری با  فراوانی بیشتربن و درصد۶1.1 و فراوانی۴1روابط مثبت با دیگران با

 .است

 6 شماره جدول-

 زیرمولفه فروانی کمترین با ارتباط با دیگران و فراوانی بیشترین ارتباط با طبیعت با 5 شماره جدول در ، سالمت معنوی : چهارم مولفه

 . دهند می تشکیل را اجتماعی عدالت های

 

 درصد فراوانی زیر مولفه مولفه

 سالمت معنوی

 ۳1.۵ 2۳ تباط با خداار

 1۳.۶ 10 ارتباط با دیگران

 ۳۹.7 2۹ ارتباط با طبیعت

 1۵ 11 بعد وجودی

 100 7۳ جمع

 

 .های ممتاز سالمت معنوی استدهی به سواالت اساسی هستی، ایمان و نیل به معنای زندگی ویژگیآرامش، امید، شادی پایدار، پاسخ

 حاصله نتایح .است مولفه زیر ۴ آموزش سالمت در بعد سالمت معنوی شامل که دهد می شانن حاضر پژوهش:۶نتایج جدول شماره

فراوانی، ارتباط  درصد 1۳.۶و فراوانی 10، ارتباط با دیگران با  فراوانی درصد ۳1.۵ و فراوانی 2۳ارتباط با خدا با  مولفه که زیر دهد می نشان

ارتباط با  زیر مولفه .اند داده اختصاص خود به فراوانی درصد1۵ و فراوانی 11بعد وجودی با  ، فراوانی درصد ۳۹.7 و فراوانی 2۹با طبیعت  با 

 .است بوده دارا را فراوانی فراوانی کمترین درصد1۳.۶ و فراوانی 10ارتباط با دیگران با  فراوانی بیشتربن و درصد۳۹.7 و فراوانی2۹طبیعت با
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 7 شماره جدول-

 فراوانی بیشترین با سالمت معنوی مولفه 7 شماره درجدول : آموزش سالمت های مولفه زیر و ها مولفه به توجه میزان بندی جمع

 . شوند می شامل را آموزش سالمت های مولفه فراوانی کمترین با سالمت اجتماعی ومولفه
 

 جمع درصد فراوانی جمع فراوانی درصدفراوانی فراوانی زیرمولفه مولفه

 میسالمت جس

 2۸.۵ 1۵ بهداشت پوست

70 2۶.۴1 

 2.۸ 2 بهداشت دهان و دندان

 ۴0 2۸ ورزش و تحرک بدنی

 20 1۴ تغذیه

 1۵.7 11 بیماری ها

 0 0 سیگار و مواد مخدر

 سالمت اجتماعی

 1۴.۵ ۸ عدالت اجتماعی

۵۵ 20.7۵ 
 ۴7.27 2۶ حقوق شهروندی

 0 0 امنیت

 ۳۸.1۸ 21 یط زیستمح

 سالمت روانی

 10.۴ 7 خود پذیری

۶7 2۵.2۸ 
 ۶1.1 ۴1 روابط مثبت با دیگران

 11.۹ ۸ خود مختاری

 1۶.۴ 11 تسلط بر محیط زیست

 سالمت معنوی

 ۳1.۵ 2۳ ارتباط با خدا

7۳ 27.۵۴ 
 1۳.۶ 10 ارتباط با دیگران

 ۳۹.7 2۹ ارتباط با طبیعت

 1۵ 11 بعد وجودی

 100 2۶۵   جمع 
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  گيري نتيجه

سالمتی یکی از  نعمتهای بیکران الهی است که بر انسان ارزانی گشته است. انسان برای سالم نگه داشتن خود باید تالش نماید بخصوص 

رای جامعه امروز آماده کند.  این مهم در درعصر کنونی که زندگی ماشین رایج شده است.آموزش و پرورش وظیفه دارد تا نسل جدید را ب

 سطح آموزش عمومی ، شامل مهارتهای اولیه زندگی و جنبه های حرفه ای آن است. 

و درصد  7۳بیش ترین توجه به سالمت معنوی با فراوانی  پنجموعلوم پایه  بر اساس مطالعات انجام شده در کتاب مطالعات اجتماعی 

فراوانی و درصد فراونی  70است. و سالمت جسمی با 20.7۵و درصد فراوانی  ۵۵به سالمت اجتماعی با فراوانی و کمترین توجه  27.۸۳فراوانی 

 درضد فراوانی را به دست آورده اند. 2۵.2۸فراوانی  ۶7و سالمت روانی با  2۶.۴1

های مهم در کنار سایر اقدامات گامی  با توجه به مطالبی که به آن اشاره شد ،در این میان کتاب های درسی به عنوان یکی از رهیافت

 اساسی در جهت بهبود سالمت و بهداشت در جامعه محسوب می شود.

 

 پيشنهادات
بیش ترین توجه به سالمت معنوی بوده است و پیشنهاد می شودکه با توجه به مسائل روز جهان به ارزش های دیگر هم به مثابه ی 

هد پیشرفت روز افزون و باالتر رفتن سطح سالمت عمومی شودبه عنوان مثال توجه به مسئله سالمت معنوی اهمیت داده شود تا اینکه شا

 .سیگار و مواد مخدر باید مورد توجه ببشتری قرار بگیرد زیرا این مسئله هزینه های مادی و اجتماعی زیادی برای دولت و جامعه در بر دارد

دایی بیشتر پرداخته شود چون تقریبا در کتب پایه پنجم ابتدایی هیچ اشاره همچنین باید به موضوع امنیت و آموزش آن در کتب ابت

 ای به این موضوع مهم نشده بود.
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