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 چکيده
های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی)اول تا هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب

ششم(از نظر میزان توجه به سالمت است. پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا 

 باشد و نمونههای علمی معتبر میاست. جامعه آماری منابع مربوط مانند مقاالت و کتاب

های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی)اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم( آماری کتاب

ها از روش تحلیل تفسیری استفاده شده است. پژوهش باشد و برای تجزیه و تحلیل دادهمی

 46و با  253با فراوانی « سالمت اجتماعی»ی سالمت را در بر میگیرد. مولفه سه مولفه

« سالمت روانی»گیرد و مولفه های سالمت در برمیانی را از بین مولفهدرصد بیشترین فراو

های دیگر درصد کمترین فراوانی را نسبت به بقیه ی مولفه 90/24و با  137با فراوانی 

باشد که دارای سالمت جسمی می»ی موضوع سالمت، سالمت دارد. سومین و آخرین مولفه

 باشد. می  09/29و درصد فراوانی  160فراوانی 

تحلیل محتوا، سالمت، سالمت جسمی، سالمت روانی، سالمت  اژگان کليدي:و

 اجتماعی، دوره ابتدایی، بخوانیم و بنویسیم
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 2فرد، فخرالدین رسولی1جواد جهان

 دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه 1
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی کرمانشاه 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فخرالدین رسولی فرد

 هاي بخوانيم و بنویسيم دوره ابتداییتحليل محتواي کتاب

 از نظر ميزان برخورداري از مولفه هاي سالمت
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 مقدمه

 خصوص به کند؛ بایدتالش آن حفظ انسان برای که است بدیهی و داشته ارزانی انسان به خداوند که است الهی ازنعمات یکی سالمت

 است الزم افراد سالمت تأمین و بیماری هرنوع بروز از پیشگیری برای پس کرده است احاطه را انسان ماشینی زندگی که دوران این در

 کند و می ایفا ازآن بعد و کودکی دوران در آن و ارتقای سالمت درآموزش مهمی بسیار نقش مدرسه آموزشی نظام.شود آموزشهایی داده

 :است کرده چنین تعریف را سالمت جهانی بهداشت سازمان .شود می آنان آگاهی نیز و رش،مهارتآموزان، نگدانش شخصیت بهبود باعث

 نیست. سالمت دلیل عضو ونقص ناتوانی یا بیماری عدم ابتال به صرف و اجتماعی؛ روانی، جسمی، کامل رفاه از است عبارت سالمت 

 اجتماعی ی اقتصادی،توسعه در منبع مهم یک عنوان به که ازآنجا و ددار ما از یک هر زندگی در سالمت که نقشی و اهمیت به توجه با

 یعنی ارزشمند، هدف این به دستیابی برای نیز ما رود و به شمارمی هردولتی وظایف مهم از خطیر امر این به شود، توجه می مطرح فردی و

 ،به ویژه درکشور ما، کشورهای گوناگون در که وسالمت تبهداش زمینه ایجاد رفتار، هایی درآموزش هستیم؛ آموزش سالمت، نیازمند کسب

بخوانیم و  های درسیکتاب محتوای دارد قصد پژوهش این راستا، این در .آنها هستند کردن عملیاتی پایگاه بهترین دروس محتوای و مدارس

 ها تحلیلاجتماعی و توجه به مولفه های آن جسمی ، روانی و بهداشت جمله از سالمت براساس مؤلفه های آموزش بنویسیم دوره ابتدایی را

 (1).کند بررسی های درسیدرکتاب را این مفاهیم از هریک حضور و میزان و

سالمت مفهومی چند بعدی دارد و تعریف سازمان جهانی سالمت نیز به سه بعد سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی آن 

 (.2اشاره دارد)

 

 سالمت جسمی
یا زیست شناختی، سالمت در کارکردهای بدن و حالت بهینه عملکرد هر سلول یا اندام بدن در هماهنگی کامل با بقیه سالمت جسمی 

 (.2اعضا است)

طبق پژوهش مشترک انجام گرفته توسط صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، کوروش فتحی واجارگاه و خانم میمنت عابدینی بلترک 

 ا برای سالمت جسمی در نظر گرفته اند که عبارت اند از:شاخصه ها و زیر مولفه هایی ر

 .بهداشت پوست1

 .بهداشت دهان و دندان2

 .توجه به ورزش3

 .توجه به تغذیه 4

 .توجه به مسئله بیماری5

 (1.توجه به مسئله سیگار و مواد مخدر)6

 

 سالمت اجتماعی

 ر داد:مجموع نظرها در مورد سالمت اجتماعی را در سه تلقی یا رویکرد قرا

 .سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سالمت فرد1

 .سالمت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش2

 .سالمت اجتماعی به مثابه جامعه سالم3

 . سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سالمت فرد1

جماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر ، نزدیکان و (  سالمت اجتماعی را ارزیابی ئ شناخت فرد از چگونگی عملکردش در ا2004کییز)

بخشد ، خویشاوندان، روابط و تجارب مشترک چه بیشتر به زندگی غنا میداند. به اعتقاد شاپیرو آنها است، میهای اجتماعی که عضو آنگروه

های اجتماعی، عنوان ه شخصی و به انجام رساندن نقشاست.لذا او به توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور روابط ارضاکنند

 (.3و2سالمت اجتماعی می دهد)
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 بخش. سالمت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سالمت1
گذارند و از این تعامل ممکن است عوامل موثر بر سالمت هم در درون شخص و هم در بیرون از او قرار دارند. این عوامل بر هم اثر می

های بسیاری از جمله وراثت، محیط زیست، سبک رتقا یا کاهش یابد. از این رو سالمت کل جامعه و افراد را میتوان نتیجه تعاملسالمت، ا

 (.3و2اجتماعی، درآمد سرانه و... دانست)_زندگی، وضعیت اقتصادی

 

 . سالمت اجتماعی به مثابه سالمت جامعه یا جامعه سالم2

داند که در آن فرصت و دسترسی برابر به خدمات و کاالهای اساسی برای همه وجود داشته باشد  ای را سالم می( جامعه1973راسل)

های سالمت جامعه ممکن است شامل عمل به قانون، برابری در تا افراد جامعه در مقام شهروند عملکرد کاملی داشته باشند. تبیین کننده

 (.3و2و سظح سرمایه اجنماعی باشد.) ثروت، دسترسی عمومی به مشارکت در فرآیند تصمیم گیری

 طبق گفته دکتر محمد ابراهیم مصطفایی درمیان، میتوان از عنوان های زیر به عنوان زیر مولفه سالمت اجتماعی نام برد:

 .مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و پذیرش مسئولیت1

 .شناخت حقوق و وظایف خود به عنوان یک شهروند2

 ی اجتماعی.شناخت فرهنگ و ارزشها3

 .پرهیز از خشونت و داشتن شکیبایی و مدارا با دیگران4

 .احترام به محیط زیست5

 

 سالمت روان
 از اعم مرگ تا جنینی حیات لحظات اولین از زندگی زوایای تمام که اجتماعی رفاه و زیستن بهتر برای است علمی روان، بهداشت

 افراد به که است هنری و دانش روان، بهداشت . گیرد می بر در را پیری و رگسالیبز , نوجوانی تا کودکی ,نوزادی , رحمی داخل زندگی

 برای را بتری مطلو لهای ح راه و نموده سازگاری خود محیط با بتوانند عاطفی و روانی لحاظ از صحیح شهایی رو ایجاد با تا یکند م کمک

 (6و5).نمایند انتخاب مشکالتشان حل

 محیط اصالح و تغییر , دیگران با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت از است عبارت از بهداشت روان بهداشت جهانی سازمان تعریف

 بود خواهد عبارت روانی بهداشت مفهوم آنکه نتیجه . مناسب و عادالنه , منطقی طور به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردی

 افرادی های ویژگی (.6و5آن) بازتوانی و مناسب درمان ,روانی اختالل به ابتالء از گیریپیش اجتماعی، و فردی روانی سالمت و رشد تامین از

 .هستند سالم روانی نظر از که

 دارند کفایت و امنیت احساس معقولی نسبتا طور به یعنی دارند آرامش خود به نسبت افراد ینا •

 کمتر نه و بیشتر نه ,کنند می ارزیابی واقعی، حد در را خود های توانایی •

 گذراند می احترام خود به (Self- respect) پذیرند می را خود کمبودهای   •

 گذارند می احترام دیگران حقوق به •

 بدارند دوست را ها آن و شوند عالقمند دیگران به توانند می •

 کنند جلب را دیگران دوستی و احترام توانند می •

 آنها .کنند پیدا حلّی راه آید می پیش آنها زندگی در که هایی دشواری برای و سازند هبرآورد را خود زندگی نیازهای توانند می •

 بگیرند تصمیم و بیندیشند خود قادرند

 ببرند پیش معقول اهداف برگزیدن با را خود روزمرة های مسئولیت قادرند •

 (.6و5) شود پریشان یشانزندگ که گیرند نمی قرار بطوری خود گناه یا عشق ,خشم ,ترس ,عواطف تاثیر تحت •

 

 (:9و8و7اند)های سالمت روان معرفی کردهطبق نظر دکتر شهریار امینی، علی پورمقدس و حمداهلل زینالی موارد زیر را به عنوان زیر مولفه

 .صداقت در رفتار1

 .درک توانایی خود و دیگران2

 .توانایی نه گفتن3

 .داشتن نگرش مثبت4

 .داشتن نگرش مثبت5
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 ها و زیر مولفه ها به تحقیق و تحلیل محتوا پرداخته است.ضر نیز براساس همین مولفهپژوهش حا

 

 پيشينه تحقيق
 می تأثیر فرد یک سالمت بر متعددی عوامل (1372پارک) نظر به  کرد اقداماتی بیماران سالمت برای بودکه کسی اولین اقلیبوس

 فهم به رسیدن برای .دارد کند، وجود می زندگی آن در فرد ای که جامعه در یعنی، او؛ بیرون وهم شخص دردرون هم عوامل این .گذارند

بهداشت  وزارت رابطه، این در .هستند آن با آموزشهای مرتبط و سالمت موضوع به های متفاوتنگرش بیانگر مختلف مطالعات سالمت، آموزش

های مراقبت حق، عنوان به سالمت :اند ازها عبارتگرشن این است. کرده مطرح را اصلی ( چهارنگرش1384پزشکی) آموزش و درمان و

 وارتقای سالمت آموزش برای برنامه ریزی موفق .گذاری سرمایه عنوان به سالمت و مصرفی عنوان کاالی به سالمت حق، عنوان به سالمت

 (:1است) کرده اشاره دارد مرحله شش که متسال جامع آموزش الگوی به (1973سالیوان) رابطه این در .است اندیشمندانه الگویی نیازمند نیز

 .مشارکت دادن مردم1

 .تعیین اهداف2

 .تعریف مشکالت3

 .طراحی برنامه4

 .فعالیت اجرایی5

 .ارزشیابی نتایج6

 

 .شوند محسوب می مهم ای وپایه عاملی های درسیوبرنامه مدارس سالمت، آموزش با درارتباط

 .کنند گسترده آموزش سالمت فراهم می انتقال در اساسی بستر کی مدارس (،1371( وهمکاران تونز باور به

 استفاده گوناگون وسایل از اجتماعی، وضعیت و وظیفه محل، برحسب مقتضیات سالمت، درآموزش کند که می پیشنهاد (1372(مولوی

 .است شده ابتدایی توجه دوره های درسیبرنامه در بهداشت و سالمت مسئله به 1302 ازسال (1384(گفته اسکندری به ایران در .شود

 بیشتری شتاب و سرعت با درآینده جامعه تولیدی و های اقتصادیچرخ سالمتر باشند، و موزان نیرومندترآدانش قدر هر که است بدیهی

 (1چرخد.)می

 

 جامعه و نمونه آماري
های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی)اول، دوم، سوم، یه کتابباشد و نمونه آماری تحقیق کلهای معتبر میجامعه آماری مقاالت و کتاب

 باشد که تمما مورد تحلیل قرار گرفته است. چهارم، پنجم و ششم دبستان( می

 های تجزیه و تحلیل آماریروش

، درصد فراوانی و  جدول های آمار توصیفی مانند فراوانیآوری شده از تکنیکها و اطالعات جمعدر این پژوهش برای تجزه و تحلیل داده

 ها استفاده شده است.جهت نمایش بهتر داده

های سالمت مورد تحقیق قرار گرفت و نتایج زیر به دست یافته های پژوهش کتاب های بخوانیم و بنویسیم از نظر برخورداری از مولفه

 آمد:

 متهاي سال.کتاب بخوانيم و بنویسيم اول ابتدایی از نظر برخورداري از مولفه1

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 47/27 25 سالمت جسمی

 37/26 24 سالمت روانی

 15/46 42 سالمت اجتماعی

 100 91 مجموع

 

های سالمت اشاره شده است که از این تعداد بار به مولفه 91ازمجموع تعداد صفحات کتاب های بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی جمعا 

اشاره شده  15/46بار و با درصد  42و به سالمت اجتماعی37/26بار با درصد  24و به سالمت روانی  47/27بار با درصد  25 به سالمت جسمی

 است.
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 نمودار فراوانی کتاب بخوانيم و بنویسيم اول ابتدایی

 هاي بخوانيم و بنویسيم دوم ابتدایی از نظر برخورداري از مولفه سالمت.جدول کتاب2

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 95/23 23 سالمت جسمی

 29/32 31 سالمت روانی

 75/43 42 سالمت اجتماعی

 100 96 مجموع

 

های سالمت اشاره شده است که از این بار به مولفه 96های بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی مجموعا از مجموع تعداد صفحات کتاب

بار بادرصد  42و به سالمت اجتماعی به  29/32بار با درصد  31و به سالمت روانی به تعداد  95/23درصد بار با  23تعداد به سالمت جسمی 

 اشاره شده است. 75/43
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 هاي بخوانيم و بنویسيم دوم ابتدایینمودار فراوانی کتاب

 هاي سالمتهاي بخوانيم و بنویسيم سوم ابتدایی از نظر برخورداري از مولفه.جدول کتاب3

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 33/33 28 سالمت جسمی

 61/22 19 سالمت روانی

 04/44 37 سالمت اجتماعی

 100 84 مجموع

 
های سالمت اشاره شده است که از این بار به مولفه 84از مجموع تعداد صفحات کتاب های بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی مجموعا 

 04/44بار با درصد  37و به سالمت اجتماعی  61/22بار با درصد  19و به سالمت روانی  33/33بار با درصد  28تعداد به سالمت جسمی 

 اشاره شده است.
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 هاي بخوانيم وبنویسيم سوم ابتدایینمودار فراوانی کتاب

 هاي سالمتجدول کتاب هاي بخوانيم و بنویسيم چهارم ابتدایی از نظر برخورداري از مولفه

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 36/27 26 سالمت جسمی

 10/22 21 سالمت روانی

 52/50 48 سالمت اجتماعی

 100 95 مجموع

 
های سالمت اشاره شده است که از این بار به مولفه 95از مجموع تعداد صفحات کتاب های بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی مجموعا 

 52/50بار با درصد  48و به سالمت اجتماعی  10/22بار با درصد  21و به سالمت روانی  36/27بار با درصد  26تعداد به سالمت جسمی 

 اشاره شده است.
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 هاي بخوانيم و بنویسيم چهارم ابتدایینمودار کتاب

 هاي سالمتهاي بخوانيم و بنویسيم پنجم ابتدایی از نظر برخورداري از مولفه.جدول کتاب5

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 63/31 31 سالمت جسمی

 44/22 22 سالمت روانی

 91/45 45 سالمت اجتماعی

 100 98 مجموع

 
های سالمت اشاره شده است که از این بار به مولفه 98از مجموع تعداد صفحات کتاب های بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی مجموعا 

 91/45بار با درصد  45و به سالمت اجتماعی  44/22بار با درصد  22و به سالمت روانی  63/31ا درصد بار ب 31تعداد به سالمت جسمی 

 اشاره شده است.
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 نمودار کتابهاي بخوانيم و بنویسيم پنجم ابتدایی

 هاي سالمتهاي بخوانيم و بنویسيم ششم ابتدایی از نظر ميزان برخورداري از مولفهجدول کتاب

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 39/31 27 سالمت جسمی

 25/23 20 سالمت روانی

 34/45 39 سالمت اجتماعی

 100 86 مجموع

 
های سالمت اشاره شده است که از این بار به مولفه 86از مجموع تعداد صفحات کتاب های بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی مجموعا 

اشاره  34/45بار با درصد  39و به سالمت اجتماعی  25/23بار با درصد  20و به سالمت روانی 39/31صد بار با در 27تعداد به سالمت جسمی 

 شده است.
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 هاي بخوانيم و بنویسيم ششم ابتدایینمودار کتاب

 هاي سالمتهاي بخوانيم و بنویسيم اول تا ششم ابتدایی از نظر ميزان برخورداري از مولفه.جدول کتاب7

 درصد فراوانی لفهمو موضوع

 سالمت

 09/29 160 سالمت جسمی

 90/24 137 سالمت روانی

 46 253 سالمت اجتماعی

 100 550 مجموع

 
های سالمت اشاره شده است بار به مولفه 550از مجموع تعداد صفحات کتاب های بخوانیم و بنویسیم اول تا  ششم ابتدایی مجموعا 

بار با  253و به سالمت اجتماعی  90/24بار با درصد  137و به سالمت روانی  09/29بار با درصد  160ی که از این تعداد به سالمت جسم

 اشاره شده است. 46درصد 
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 هاي بخوانيم و بنویسيم اول تا ششم ابتدایینمودار کتاب
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 بحث و نتيجه گيري
در کلیة کشورها باید مورد توجه قرارگیرد. در  انسانی نیروی ای ترین منبع رشد و توسعه یهآموزش و پرورش به عنوان مهم ترین و پا

اهمیت این مفاهیم  و به عنوان یکی از عناصر مطرح در آموزش و پرورش است که هم می توانند نقش درسی این رابطه برنامه ها و کتاب های

بخوانیم و بنویسیم  ضر نشان می دهد، کتاب درسینتایج تحقیق حا اساس، رنگ سازند . براینرا برای دانش آموزان روشن وهم آن را کم

کند.. ازسوی  ایفا مثبت را برای دانش آموزان روشن سازد و در این مسیرنقشیسالمت اساسی  اهمیت توانسته است نقش و ابتدایی نسبتا 

باشد. این تجربیات، در  می آموزان است که اساس دوره های باالتر آموزشی و تجربیات قبلی دانش تحصیل دیگر، دوره ابتدایی، دوره ای از

 بود و یادگیری مادام العمر را به همراه خواهد داشت، پس بهتراست آموزش خواهد صورتی که مرتبط با هم باشد، برانگیزنده، سودمند و مؤثر

های درسی باید پاسخگوی .دراین راستا کتاب شود حتی به صورت بسیار اندک از این دوره آغاز شده و دردوره های باالترتکمیل مفاهیم

شناخت ارزش ها  و کنجکاوی آنها بوده و به آنها امکان کسب و شناخت الزم از خود، دنیای پیرامون حس نیازهای عاطفی، اجتماعی و ارضای

 را داده و در آنها امید و آرامش ایجاد کند. 

مورد فراوانی  550م، چهارم ، پنجم و ششم(، در مجموع در خالل تحلیل محتوای کتب بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی)اول، دوم، سو

مفهوم کلی که عبارتند از : سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی  3در رابطه با مفاهیم سالمت  مشاهده شد. این فراوانی ها در 

فراوانی مربوط به  160نی بدست آمده، فراوا 550در محتوای کتاب درسی توزیع شده اند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که از مجموع 

فراوانی مربوط به سالمت  253های مربوطه و فراوانی مربوط به سالمت روانی و زیرمولفه 137های مربوطه، سالمت جسمی و زیر مولفه

است ولی با توجه به  های بخوانیم و بنویسیم به سالمت توجه نسبتا خوبی شدهاجتماعی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کتاب

 اهمیت این موضوع ، می توان بیشتر و بهتر بدان توجه نمود.
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