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 :چکیده

هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی رویکردهای سالمت 

جامعه . های درسی آموزش ابتدایی استنابع برنامهمحور در م

آماری این تحقيق کليه معلمان و دانش آموزان پایه چهارم 

-مورد دانش 54وپنجم وششم تشکيل می دهدو حجم نمونه 

ی معلمان مورد معلم از همه 4 آموزان و ی دانشآموز از همه

. شدباهای چهارم، پنجم و ششم مدارس ابتدایی بوشهر میپایه
روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شده است وابزار 

نتایج . باشدها پرسشنامه محقق ساخته میآوری دادهجمع

نشان داد که ارتباط ميان محتوای آموزشی مدارس ابتدایی و 

و همچنين ارتباط ميان  390/3آموزان شناخت بهداشتی دانش

-ی دانشهای سالمتمحتوای آموزش مدارس ابتدایی و مهارت

و ارزش ارتباط ميان شناخت بهداشتی . باشدمی 3/ 35آموزان 

-می 334/3های مختلف کمتر از آموزان ابتدایی در پایهدانش

داری ميان اند اما ارتباط معنیاین سه فرضيه تأیيد شده. باشد

های مختلف وجود آموزان و پایههای بهداشتی دانشمهارت

-این نکته نشان می. مده استبه دست آ 3/ 43و ارزش . ندارد

 . دهد که چهارمين فرضيه تأیيد نشده است

 -محورمحتوای سالمت -محتوای آموزشی: ها كلید واژه

 های بهداشتیمهارت -های بهداشتینگرش -شناخت بهداشتی
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Abstract:  
The overall goal of this research study health-
based approaches in basic education 

curriculum resources. The study population 

consisted of all teachers and students in the 
fourth grade and fifth sixth entry sample of 45 

students of all students and 25 teachers from 

all grade teachers fourth, fifth and sixth 

Bushehr is the elementary schools. 
is 042/0. And the value of the relationship 
between health knowledge in different stages 

of elementary students is less than 005/0. The 

three hypotheses have been confirmed, no 
correlation between the health of students and 

basic-skills are different. And 502/0 value is 

obtained. This suggests that the fourth 

hypothesis has not been confirmed. . 
Keywords: educational content content-axis 

health care knowledge and skills of health-

care attitude 
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 مقدمه

باشد که نقش آن در پيشرفت فرد و های زندگی بشر میآموزش و پرورش از مهمترین و موثرترین جنبه

ها و گردد، لذا توجه به آموزش و پرورش امروزه مورد توافق همه گروهتر میتوسعه جامعه هر روز پررنگ

ریزی درسی در این راستا مورد تاکيد ریزی در آموزش و پرورش و بویژه برنامهتوجه به برنامه. باشدجوامع می

در نظام آموزشی فعلی کشور ما کتاب درسی مهمترین ابزار آموزش . شودگيرد و به آن پرداخته میقرار می

شامل دوره ابتدایی و )دوره آموزش عمومی ( 034:43 مشایخ، )باشدبردارنده محتوای برنامه می بوده و در

های فردی ، تربيت حواس، تربيت تخيل، شناخت استعدادها و رغبتگيری شخصيتاز نظر شکل( راهنمایی

آموزان، پرورش فضایل اخالقی و معنوی، افزایش تجارب و معلومات عمومی برای بهتر زیستن در جامعه دانش

محتوای کتب براساس اهداف (.    :033 صافی،)باشدای برخوردار میو رشد تفکر علمی از اهميت ویژه

گردد و توجه به اهداف اعتقادی، ارزشی، اخالقی، سياسی، شده قبلی تهيه و تدوین میمصوب و تعيين 

ریزی درسی رود که در برنامهفرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی و آموزشی جزء اهداف مصوب بوده و انتظار می

ب بودن های درسی و به منظور تعيين ميزان مناسبا توجه به موارد فوق و اهميت کتاب. گنجانده شود

ارزشيابی صحيح از محتوای کتاب درسی با . های درسی باید محتوا مورد ارزشيابی قرار گيردکتاب محتوای

گيری در مورد مطلوب بودن محتوا را توجه به سایر عوامل موثر در کارآیی آموزشی امکان قضاوت و تصميم

 (.3 : 033 یارمحمدیان،)سازدفراهم می

 بیان مسئله

در تکوین ای و تکميلی نقش کليدی های زمينهشامل محتوای کتب درسی و فعاليتآموزش ابتدایی 

-های آموزش ابتدایی با جهت ابتدایی با جهتاهداف برنامه(. 93 :093 بصری، )شخصيت افراد جامعه دارد

 رویکرد تربيتی سالمت مدارانه دارای. شودگيری سالمت جسمانی و روانی موجب پویایی فرد در جامعه می

های درسی آموزشی ابتدایی براساس این رویکرد در برنامه...(. هان، )باشد ابعاد شناختی، نگرشی و رفتاری می

آموزان را نسبت به مقوله سالمت تقویت نمود که منتهی به بهبود نگرش آنان نسبت به باید شناخت دانش

ی به عنوان یکی از ارکان برنامه با اهميت و ضرورت سالمت شده و نهایتاً رفتارهای سالمت محورانه محتو

تواند به صورت مکتوب و محتوی می. باشداستفاده از رویکردهای منتهی فهرست و شناخت قابل تحليل می

تحليل محتوای آموزشی با رویکرد (. 33 : 090 فتحی و اجارگاه، )شود  شفاهی در کالس درس ارائه

ا نسبت به مقوله سالمت و نگرش آنان را نسبت به آموزان رشناختی سالمت محور ميزان شناخت دانش

 . دهدسالمت و ميزان پایبندی آنان را به معيارهای سالمت جسمانی و روانی نشان می

دانند که جا رسيده است که سالمت را مفهومی میدر حال حاضر، روند تاریخی تحول مفهوم سالمت به آن

با ( 333 / 03 ،  نقل از کرتيس)سازمان بهداشت جهانی . ستمتأثر از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی ا

سالمت عبارت از حالت : کنندتوجه به نقش حياتی سالمت جسمانی و روانی، سالمت را چنين تعریف می

در مجموع عوامل سالمت . بهزیستی کامل جسمانی، روانی، اجتماعی است و صرفاً عدم بيماری و ضعف نيست

شوند و باید توانایی شخص در مقابله با مشکالت ـ رفتاری در نظر گرفته میانیدر دو بعد جسمانی و رو

. زندگی روزمره، تمایل وی به جستجوی چالش و تنوع در زندگی نيز در بررسی سالمت مورد توجه قرار گيرد

شاورزی دهنده ارتقای تدریجی سالمت جسمانی و روانی از زمان انقالب اول کنشان مرور تاریخچه زندگی بشر
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اما بيان این نکته (. 330 سارافينو، )های جدید کشاورزی و صنعتی بوده است تا انقالب( ده هزار سال پيش)

که ارتقای سطح سالمت در قرن بيستم پيامد عوامل پزشکی، اجتماعی و اقتصادی بوده است و یا حاصل 

شناسان، چگونگی استفاده از این نبنابراین، امروزه چالش اصلی روا. نمایدتعامل این عوامل، مشکل می

ترین منابع کتاب درسی در نظام آموزشی ایران یکی از مهم. اطالعات برای حصول سالمت و ارتقای آن است

وجود نظام آموزشی متمرکز موجب شد که کتاب درسی محور فعاليت آموزشی . آیدیادگيری به حساب می

ای های متفاوت باشد، که چنين رویهتی کودکان با تواناییآموزان در مناطق گوناگون و حبرای تمام دانش

که کتاب درسی حال با عنایت به این. کندجدا از برخی مزایای آن، مشکالت فراوانی را در کشور ایجاد می

اهميت فراوانی در نظام آموزشی ایران دارد، کارآیی و مناسب بودن آن برابر با مطلوب بودن نظام آموزشی و 

-از این جهت توجه به کتاب. ی و مشکل بودن آن مساوی با عدم کارایی و ضعف نظام آموزشی استناکارآمد

های درسی و ها و توجه به نيازهای آموزشی در تأليف کتابهای درسی و رعایت اصول علمی در تدوین آن

نان های درسی از چآموزان و مطلوب ساختن کتابهای ذهنی دانشهماهنگ ساختن آن با توانایی

ریزان، مؤلفان کتاب درسی و معلمان را به برنامه حساسيتی برخوردار است که وقت بسياری از کارشناسان،

شود می های درسیهای زیادی صرف تغيير و اصالح کتابساله هزینه ای که هرخود مشغول داشته، به گونه

ها غالباً دهی و یادگيری در کتابتحليل فرایندهای یاد. عدم توجه به اصول یادگيری (.43: 039  ملکی،)

آموزان نبوده و معموالً محتوای آموزشی و سازماندهی مطالب براساس نيازها و متناسب با نيازهای دانش

آموزان مشخص نشده است و در های آموزشی برای معلمان و دانشانتظارات جامعه صورت نگرفته و هدف

 .یابددرسی ظهور و بروز نمیهای مطلوب در کتاب مشخصه ها ونهایت مؤلفه

های کتاب ریزان برای دستيابی به الگوهای بهتر در تدوینکنندگان کتاب درسی و برنامهبه همين دليل تهيه

اند تا براساس های آموزشی پذیرفتهدرسی، موضوع تحليل محتوای درسی را بعنوان روشی در بررسی کتاب

های کتاب درسی تهيه شده را معين مشخص نمایند و نارساییآن بتوانند معيارهای مطلوب کتاب درسی را 

: 030 واشقانی فراهانی، )های درسی بهره جویند تر ساختن کتابسازند و از تحقيقات انجام شده در مطلوب

04 .) 

کند تا در هنگام تهيه و تدوین و های درسی کمک میتحليل کتاب درسی به دست اندرکاران و مؤلفين کتاب

ها، تحليل تحليل یکی از انواع. تری اتخاذ کنندش و تجدیدنظر در کتاب درسی تصميمات معقوالنهیا گزین

-برنامه متون. هاتحليل محتوا یک روش پژوهشی منظم برای توصيف عينی و کمّی محتوای کتاب. محتواست

(. 03: 033 مدیان، یارمح)ی درسی است ها و ساختار محتوا با اهداف برنامهی پيامی درسی و یا مقایسه

  تواند در این خصوص نقش مهم ونهاد آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای زیربنایی جامعه می

اند و به دنبال ها است در این ارتباط اقدام مؤثر داشتهیافته مدتکشورهای توسعه. ای را ایفا نمایدارزنده

ریزی آموزشی آنان گنجانيده شده دون در برنامهای آموزش سالمت به صورت رسمی و متحقيقات گسترده

ضعيف از )های اخير آموزش سالمت در برخی مدارس به صورت مقدماتی در کشور ایران نيز در سال. است

آموزان به کسب علم و آموزش مشغولند همچون محيطی که در آن دانش. به اجرا در آمده است( نظر محتوی

 دهندها را تحت تأثير قرار میفرد مؤثر است، رفتار و سالمت روان آن های دیگر که بر رفتارتمام محيط

 (. 90: 033 طارميان، )

شمار زیادی از . زندگی بشر تحت تأثير تغييرات وسيع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است

کنند و در فرآیند  های متنوع بيرونی و نيروهای متعارض درونی توازن ایجادافراد قادر نيستند بين محرک



 

 

 (00 : 333 بوتوین،)شوندجانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشکل میرشد موزون و همه
از این رو که این محيط با . نظران سالمت روان هستندهای آموزشی کانون توجه صاحبمدرسه و محيط. 5

عالوه بر این که سنين دبستان . سروکار دارند شوندهای حساس شناخته میهای سنی که به عنوان گروهگروه

ریزی شخصيت افراد در بزرگسالی در این شوند که پایهو راهنمایی و دبيرستان به عنوان سنينی شناخته می

گذرانند و می هاهای سنی بيشتر اوقات خود را در این مدارس و محيطدهد این دسته از گروهسنين روی می

بر این اساس . ها تأثيرات مهمی بر سالمت روانی افراد در بزرگسالی داردموقعيتروشن است که فضای این 

ها در جهت شناخت عوامل مؤثر در بهداشت روانی و نظران مسائل روانی در کنار توصيه به خانوادهصاحب

ین عوامل دهند و ایجاد آشنایی و رعایت اتوجه خود قرار می تأمين آن، مراکز آموزشی و مدارس را نيز مورد

کوشد تا با بررسی دقيق در این پژوهش، پژوهشگر می(. 30: 033  ادبی،)کنندرا در مدارس اکيداً توصيه می

های آموزش ابتدایی با استفاده از رویکرد شناختی محتوای این جایگاه سالمت جسمانی و روانی در برنامه

انتقادی قرار داده و تأثيرگذاری این پدیده در ها را بصورت مکتوب و غيرمکتوب مورد بررسی تحليلی، برنامه

با استفاده از روش تحليل محتوای کتب درسی و . توجه قرار دهد ابعاد شناختی نگرشی و رفتاری مورد

های آموزشی و تریبتی و نظرسنجی از معلمان ابتدایی و کارشناسان آموزشی ابتدایی و مشاهدات فعاليت

سالمت مفهومی است که قدمتی . نمایدت و فرضيات موردنظر را بررسی میآموزان ابتدایی سواالرفتار دانش

گيری جوامع بشری مفاهيم بيماری و سالمت نيز از زمان پيدایش انسان و شکل. به اندازه طول عمر بشر دارد

 .اند و در هر برهه از زمان تعریف خاصی از سالمت ارائه شده استبا او بوده

 ضرورت انجام پژوهش

شود و روز به روز با انجام تحقيقات وسيع و ه در سراسر جهان بر اهميت بهداشت روانی تأکيد میامروز

ميالدی   33 گردد به طوری که سال گوناگون اهميت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می

زمان مذکور در سا. اعالم گردید« بهداشت روانی»از طرف سازمان بهداشت جهانی، تحت عنوان سال جهانی 

سازمان )را جهت آشکارتر ساختن موضوع مطرح نمود « غفلت بس است، مراقبت کنيم»این سال شعار 

اگر بهترین دفاع، تهاجم خوب است، بنابراین ارتقای سالمت نيز بهترین شکل (.  33 بهداشت جهانی، 

فرآیند »کند نين تعریف میسازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چ. آیدبهداشت روانی به شمار می

ای از رشد نوجوانی مرحله(. 03: 033  زاده،حسين)« تواناسازی مردم برای بهبود افزایش تسلط بر سالمتشان

در این مرحله غرایز و احساسات در باالترین حد خود . و بلوغ است که با تحوالتی در جسم و روان همراه است

در این مرحله . ی رشد نسبی استآیند و عقل در آستانهجوش درمی قرار دارد، قوا و استعدادها به جنب و

مشکل  چيزی که بر. خواهد روی پای خودش بایستد و از حالت کودکانه و دنباله روی به درآیدنوجوان می

های اخالقی است که امروزه به دليل شرایط و فضای خاص فرهنگی و افزاید آسيبتربيتی نوجوانان می

ها و مشکالت گير نسل نو شده است و جوامع انسانی به ویژه کشورهای صنعتی را با دشواریاجتماعی دامن

اهميت وضورت این تحقيق از گردآوری اطالعات علمی (.90: 034  محمدی،)جدی رو به رو ساخته است 

لمی پيرامون بررسی و تحليل محتوای آموزشی درمقطع ابتدایی برمبنای تربيت سالمت مدار باعث ارتقاءع

ایمن سازی دربرابر عوامل جانبی در جامعه و مدرسه می –دانش آموزان در زمينه ی سالمت روحی و روانی 

و باالبردن ارتقاء . شودو همچنين انسجام بين عوامل اجرایی آموزشی و خانواده ی دانش آموزان می باشد
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يه ی شاد در مدرسه باعث دانستنی های بهداشتی و عملکرد دانش اموزان باعث می شود با داشتن روح

  .صميميت بين معلم و دانش آموزان می شود

 پیشینه پژوهش

های درسی های ارتباطی و اجتماعی در کتابدر پژوهشی تحت عنوان بررسی مهارت( 090 ) یارعلی

انجام داده است که پژوهش حاضر با دستيابی ( تحليل محتوا)ی راهنمایی تحصيلی تعلميات اجتماعی دوره

های ی راهنمایی تحصيلی در ایجاد مهارتهای تعليمات اجتماعی دورهميزان و سهم تاثير محتوای کتاببه 

گيری از روش ی شناختی، عاطفی و روانی ـ حرکتی با بهرهارتباطی دریافت، پردازش و پاسخ در سه حيطه

ضمنا . انجام شده است« طیهای ارتبابندی متغيرهای مربوط به مهارتسيستم مقوله»تحليل محتوا و ابزار 

های آموزش ضمن خدمت و های دیگر برای معلمان، دورهضمن تکرار پژوهش روی کتاب پيشنهاد می شود

همچنين با شناسایی و کمک به . ای و منسجم برگزار شودبرای والدین جلسات آموزش خانواده به صورت پایه

ای بهتر را برای جامعه توان آیندهر مشکل هستند میآموزانی که در فرایند رشد اجتماعی و عاطفی دچادانش

 .درقم ز

در پژوهشی تعيين اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سالمت روانی و انگيزش  ( 09 ) اميدوار

نتایج تحليل واریانس چند متغيری نشان داد که آموزش مدیریت . آموزان انجام دادندپيشرفت تحصيلی دانش

آید لزوم با توجه به این که زمان یک منبع محدود به شمار می. های سالمت روان تاثير داردهزمان بر مولف

 0بارت. آموزان، از اهميت باالیی برخوردار است های آموزشی و برای دانشمدیریت آن، به خصوص در محيط

تفاده از پرسشنامه های اوليه هانور، که با اسنفر در یک مرکز مراقبت 344 در بررسی بر روی ( 933 )

SCL-90  و جدول تشخيص اختالالت عاطفی انجام گرفت نشان داد که ميزان شيوع انواع اختالالت روانی

درصد از اختالالت  0/4ها از اختالالت افسردگی و درصد آن 3 درصد بوده که  0 /4در این مطالعه 

داری وجود اختالالت روانی رابطه معنی همچنين بين سن، جنس و وضعيت تأهل با. اندبردهاضطراری رنج می

 . داشته است

 روش تحقیق

محتوای منابع  ،تحليلی -در این تحقيق با توجه به ماهيت موضوع و اهداف آن از روش تحقيق توصيفی

های سالمت روانی و جسمانی به عالوه براساس شاخص .مکتوب و غيرمکتوب با رویکرد شناختی استفاده شد

آموزان همبستگی ش مصاحبه با کارشناسان و نظرسنجی از معلمان و مشاهدات رفتاری دانشبا استفاده از رو

 .شده استآموزان بررسی های مذکور و پایبندی به امور بهداشتی در دانشميان شاخص

  جامعه آماری

 ستانشهر ششم ابتدایی در پنجم و موزگاران پایه چهارم وآآموزان و در این تحقيق کليه دانشجامعه آماری 

 پنجم و های چهارم وتعداد معلمان پایه پرورش شهرستان بوشهر براساس آمار آموزش و. باشدبوشهر می

برای تعيين حجم نمونه، براساس فرمول تعين . باشدنفر می 3333 آموزان و تعداد دانش نفر 433ششم 

 است که بدليل عدم وقت کافی وانتخاب شده  موزآنفر دانش 033نفر معلم و  3  ای حجم کوکران نمونه

گيری بصورت در ضمن شيوه نمونه. نفر معلم تقليل یافته است 4 آموز ونفر دانش 54هزینه زیاد به تعداد

 .تصادفی ساده انتخاب گردیده است
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 ابزارگردآوری اطالعات

ه به منظور گردد کهایی توصيف میها و ارزشها، گرایشها، مهارتدانش: محتوای مکتوب و غیرمکتوب

برای تعریع عملياتی این . (4 :  03 قورچيان،)موز یاد گرفته شودآهای موردنظر توسط دانشتحقق هدف

-  -  -3)سواالت شماره باشدمی( کم، بسيارکم متوسط، زیاد، بسيار زیاد،) هایگویه با گزینه   متغير 

در مقياس فاصله ای سنجيده  .شدپرسشنامه مربوط به این متغير می با( 3-03 -3 -0 -5 -0 -4 -0 

 .می شود

 سالمت روان

سالمت روانی را حالت سالمتی کامل فيزیکی، روانی و  سازمان جهانی بهداشت، :مداریسالمت( الف

برای تعریف عملياتی  (.  : 035 خدارحيمی، ) کنداجتماعی و نه فقط فقدان بيماری یا ناتوانی تعریف می

-3 -3 -0 )مربوط به شناخت بهداشتی و سواالت شماره ( 5 -3 -9-3-0-4-5-0- - )سواالت شماره 

 زیاد، بسيار زیاد،) هایگزینه های بهداشتی می باشدکه بامربوط به متغير مهارت( - -4 -  -  -3 -9 

برای تعریف علمی این متغير .سنجيده می شوددر مقياس فاصله ای سنجيده می شود (کم، بسيارکم متوسط،

 .می سنجيم آن در دو بعد

منظور ميزان شناخت فرد در مورد مسایل بهداشتی که در کتب درسی آمده است که : شناخت بهداشتی( الف

 .گویه براساس طيف ليکرت می باشد3 

منظور ميزان توانایی و ادراک فرد در مورد مسایل بهداشتی که در کتب درسی آمده : مهارتهای بهداشتی( ب

 .گویه می باشد 9است که 

 ها یه و تحلیل یافتهتجز

  آموزاندانشهای تحلیلی یافته

های آمار ها به دست آمده پرداخته و با استفاده از تکنيکدر این بخش از تحقيق به تجزیه و تحليل داده

 .گذاریمهای تحقيق را به آزمون میاستنباطی مانند ضریب همبستگی پيرسون و اسپيرمن فرضيه

 انآموزدانشهای تحلیلی یافته
 معنی سطح فرضيه

 داری

 ضریب

 همبستگی

 پيرسون

 رابطه آموزان دانش بهداشتی شناخت و ابتدایی مقطع آموزشی محتوای بين

 .دارد وجود

093.  35. 

رابطه  آموزانهای بهداشتی دانشبين محتوای آموزشی مقطع ابتدایی و مهارت

 .وجود دارد

340.  3 . 

های مختلف تفاوت ابتدایی در پایه آموزان مقطعبين شناخت بهداشتی دانش

 .معناداری وجود دارد

063.  03. 

های مختلف آموزان مقطع ابتدایی در پایههای بهداشتی دانشبين مهارت

 .تفاوت معناداری وجود دارد

290. 33 . 

 



 

 

-نتيجهتوان می( باشدکه کمتر از مقدار اطمينان می sig=.039مقدار )با توجه به اطالعات به دست آمده 

محتوای آموزشی مقطع ابتدایی و شناخت بهداشتی شود، یعنی بين پذیرفته میاول  رد که فرضيهکگيری 

مقدار ) با توجه به اطالعات به دست آمده .پس فرضيه مورد تایيد می باشد .رابطه وجود دارد آموزاندانش

sig=.042 شود، پذیرفته میدوم  د که فرضيهرکگيری توان نتيجهمی( باشدکه کمتر از مقدار اطمينان می

 .وجود داردعناداری مرابطه  آموزانهای بهداشتی دانشمحتوای آموزشی مقطع ابتدایی و مهارت یعنی بين

 .شودفرضيه تایيد می

توان رای به باشد، میمی( 34/3)با توجه به مقدار به دست آمده از آزمون فوق که کمتر از مقدار اطمينان 

آموزان مقطع شناخت بهداشتی دانشیعنی بين  شود،پذیرفته میه سوم یعنی فرضي. يه دادتایيد این فرض

با توجه به اطالعات به دست  .شودفرضيه تایيد می .معناداری وجود داردتفاوت  های مختلفابتدایی در پایه

چهارم  ه فرضيهرد ککگيری توان نتيجهمی( باشدکه کمتر از مقدار اطمينان می sig=.592مقدار )آمده 

وجود  تفاوتهای مختلف آموزان مقطع ابتدایی در پایههای بهداشتی دانشمهارتشود، یعنی بين پذیرفته می

 فرضيه رد می شود.داردن

 معلمانهای تحلیلی یافته

های آمار ها به دست آمده پرداخته و با استفاده از تکنيکدر این بخش از تحقيق به تجزیه و تحليل داده

 .گذاریمهای تحقيق را به آزمون میفرضيه.... نباطی مانند ضریب همبستگی پيرسون و اسپيرمن و است

 

 معلمانهای تحلیلی یافته

 فرضيه
سطح معنی 

 داری

 همبستگی ضریب

 پيرسون

 آموزانبين محتوای آموزشی مقطع ابتدایی و شناخت بهداشتی دانش

 .وجود دارد رابطه
093.  03.- 

-های شناختی دانشزشی مقطع ابتدایی و مهارتبين محتوای آمو

 .وجود دارد زابطه آموزان
373. 003.- 

 

 34/3چون عدد موردنظر از . کمتر است، رابطه بين دو متغير معنادار است 34/3اگر مقدار گزینه موردنظر از 

قطع ابتدایی و محتوای آموزشی مشود، یعنی بين تائيد میاول  پس فرضيه. کمتر است، رابطه معنادار است

مقدار )با توجه به اطالعات به دست آمده  .دارد رابطه معناداری وجود آموزانشناخت بهداشتی دانش

sig=.007 شود، پذیرفته میه دوم رد که فرضيکگيری توان نتيجهمی( باشدکه کمتر از مقدار اطمينان می

 .وجود داردمعناداری آموزان رابطه های شناختی دانشمحتوای آموزشی مقطع ابتدایی و مهارتیعنی بين 

 گیری نتیجه

ها و استانداردهای زندگی و مشارکت مردم در آموزش بهداشت دعوتی است عام برای باال بردن کيفيت

بدین ترتيب که مردم به نيازها و تمایالتی گسسته یا پيوسته آشنایی . های جسمی، روانی و اجتماعیفعاليت

رسند ها به دشت دانش و آگاهی میها، باورهای نادرست یا ناآگاهیند و از ورای دیوار بلند سختیکنپيدا می

بهداشت راهی تازه برای زیستن نيست اما راهی تازه را برای بهتر . بخشندو به زندگی خود رنگی تازه می

گاهی بروز بيماری خواهد مریض باشد، ولی کس نمیچه آشکار است که هيچ اگر .کندزیستن هدیه می



 

 

های مختلفی دچار شویم همواره وجود که در حال و آینده به بيماریباشد و احتمال اینغيرقابل اجتناب می

نتایج به دست . های پيش از تاریخ، زندگی افراد بشر، شباهت زیادی به زندگی حيوانات داشتدر زمان. دارد

 :از فرضيات این تحقيق نشان داد که

این . داری وجود داردآموزان رابطه معنیآموزشی مقطع ابتدایی و شناخت بهداشتی دانش بين محتوای( 

آموزان و در بين دانش Sig= 09/3آموزان و آموزگاران مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار فرضيه در بين دانش

بهداشتی در بين در این تحقيق تأکيد مثبت و در امر شناخت . باشدمی Sig= 9/3 3در بين آموزگاران 

 آموزان و همکاران در محتوای آموزشی قرار گرفته است دانش

این فرضيه در . آموزان رابطه وجود داردهای بهداشتی دانشبين محتوای آموزشی مقطع ابتدایی و مهارت( 

ر بين آموزان و ددر بين دانش sig=3/ 5آموزان و آموزگاران مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار بين دانش

های بهداشتی باشد که این فرضيه مورد تایيد قرار گرفته در این فرضيه به مهارتمی Sig=333/3آموزگاران 

 .در محتوای آموزش تاکيد کرده است 

های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد این آموزان مقطع ابتدایی در پایهبين شناخت بهداشتی دانش(0

باشد و فرضيه مذکور مورد می Sig= 0/3 3د ارزیابی قرار گرفت که مقدار آموزان مورفرضيه در بين دانش

-های باالتر رود ميزان شناخت بهداشتی آن بيشتر میآموز به پایهتایيد قرار گرفته است یعنی هرچه دانش

 . شود

ندارد این های مختلف تفاوت معناداری وجود آموزان مقطع ابتدایی در پایههای بهداشتی دانشبين مهارت(5

در این فرضيه رابطه . باشدمی Sig=3/ 49آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار فرضيه در بين دانش

های بهداشتی کمتر آموزان به مقاطع باالتر رود ميزان بکارگيری وی از مهارتعکس وجود دارد هرچه دانش

 . شودمی

 پیشنهادات تحقیق

 پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق

ها و کاهش بروز بيماری و انحراف از سالمت آموزش بهداشت به جامعه در جهت ارتقاء پيشگيری از بيماری( 

سازی در های فردی و گروهی مثل بهبود وضعيت تغذیه، برازندگی جسمی، آسایش روانی، ایمنسالمت از راه

 سازی محيطهای عفونی و سالممقابل بيماری

 علوم پزشکی.ش و پرورش توسط ساز مان آموز تبليغات( 

های بحث ارائه اطالعات و آموزش به منظور ازدیاد دانش دیگران و یا دگرگون کردن مفاهيم، باید با(0

رسانی همراه باشد که این فعاليت چيزی جز متناسب با شخصيت شنونده و مقتضيات حاکم بر جریان پيام

 .ه منظور درک کامل پدیده موردنظر نيستجهت دادن به افکار از طریق فراهم آوردن شرایط الزم ب

چرا که بخودی . ها حتی اگر مورد پذیرش هم قرار گيرد به تنهایی کافی نيستانتقال اطالعات یا دانش(5

به عبارت دیگر اخذ آگاهی یا دانش به تنهایی در  .خود حاکی از اقدام و یا دگرگونی در عادت یا رویه نيست

بنابراین انگيزش در . چه مهم است انتقال دانش به عمل استده، بلکه آنآموزش بهداشت یک دستاورد نبو

 .کندحقيقت نتيجه منطقی مراحل قبلی است و عمل یا رفتار بخصوصی را توصيه می

 ها و امکانات آموزش بهداشتمطالعه، و بررسی و تحقيق در برآورد نيازمندی(4

 

 



 

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 های اجتماعی، فردی و بهداشتیا به آموزش مهارتاختصاص زمانی مجز

 شدههای کالسی تعيينهای خاص طرح را در وقتشرایط الزم برای تدریس برخی مولفه

 شرایط برای گنجاندن بسياری از ابعاد طرح اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و

 عهای پذیرفته شده توسط افراد و اجتماها و نگرششناخت، مرور و ارزیابی ارزش

 .ادامه این پژوهش می تواند برای تحليل محتوای کتب آموزشی در مقطع متوسطه اول و دوم ادامه یابد

ادامه این پژوهش می تواند باعث شود که دیران و مسئولين اجرایی آموزش در تاليف کتب درسی نقش 

 .موثری ایفا نمایند

 منابع

 نشرسمت.چاپ نهم ،تهران ، مقدمات تکنولوژی آموزشی،(093 )؛اجریان، محمد

های علوم تجربی دوره ، بررسی و مطالعه عوامل موثر در تعيين محتوای کتاب(030 )؛احمدی، غالمعلی

 ارشد، نامه کارشناسیراهنمایی تحصيل در ایران پایان

 ،نشر نی، نقش مدرسه در بهداشت روان (093 )؛اردالن ،گالیول ؛شهره اخوان،

ی نامهی پایگاه هویت و سالمت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی پایانبطه، بررسی را(033 )؛ ادبی، راضيه

 بخشیشناسی بالينی دانشگاه علوم بهزیستی و توانروان ارشد،

ریزی درسی، ترجمه داریوش دهقان، تهران، انتشارات ، راهنمای عملی برنامه( 03 ) ؛ادری و هاوارد نيکلس

 .قدیانی

تعيين اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سالمت روانی و  ،( 09 ) ؛نو همکارا ؛هدایت ،اميدوار

 05،ص0 فصلنامه تعليم وتربيت ، شماره  آموزان،انگيزش پيشرفت تحصيلی دانش

دکتر هاشم فردانش، : تحليل کتاب درسی، مترجم، ( 03 )؛ بهار اچ. تی ،آندرسون ؛پی. پی، آرامبراستر

 .00ره فصلنامه تعليم و تربيت شما

دکتر مليحه آشتيانی و دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی، : ، تحليل محتوا، مترجم(035 )؛ باردن، لورنس

 .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی

مليحه آشتيانی و محمد یمنی دوز سرخابی، چاپ اول، : تحليل محتوا، مترجمان ،(035 ) باردن، لورنس

 . تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی

گيرشناسی اختالالت روانی در مناطق روستایی ميبد یزد، ، بررسی همه(030 ) قری یزدی، سيد عباسبا

 0 ، ص  سال اول، شماره  نامه اندیشه و رفتار،فصل

تحليل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصيلی از لحاظ کاربرد مفاهيم ، (039 ) ؛محمود ،بحرانی

 3  ص0،شماره  سی ،سالپژوهش در برنامه ریزی دراجتماعی، 

 . ، آموزش و پرورش تطبيقی، ترجمه محمد یمنی، تهران، انتشارات سمت(034 ) ؛کوی ،لوتال ؛برلسن، برل

فصلنامه  جسمانی، اجتماعی با سالمت روانی و -رابطه بين موقعيت اقتصادی ،(039 ) ؛سعيده ،بزاریان

  شماره سوم، سال دوم، روانشناسی و دین،

 پایان نامه دوره دکترا، جایگاه مفاهيم بهداشتی در آموزش متوسطه ایران،(030 )؛ ...ابصری، سيد نصر

 .مونترال، کانادا



 

 

-نامه کارشناسیگيرشناسی اختالالت روانی در شهرستان کاشان، پایان، بررسی همه(035 )؛ پاالهنگ، حسن

  .شکی ایرانشناسی تهران، دانشگاه علوم پزشناسی بالينی، انستيتو روانارشد روان

نامه نظام جدید، پایان(  )ارزشيابی و تحليل محتوای کتاب فيزیک (. 034 ) ؛جعفری هرندی، رضا

 . ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانکارشناسی

هایی برای زندگی براساس اصول انتخاب رتاتحليل محتوای کتاب آموزشی مه ،(093 ) ؛فرشته ،زادهحاجی

ریزی درسی ریزی درسی، پژوهش در برنامهنظران برنامهراهکارهای اصالحی از منظر صاحبمحتوا و ارائه 

 3 ص33 سال دوازدهم، دوره دوم، شماره

، اصول بهداشت روانی، جلد اول، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، صفحه ( 03 )؛ ق.حسينی، ا

 49. 

 سی وضعيت بهداشت و سالمت فردی ، برر( 09 ) ؛فرنگيس ،شيروانی ؛منوچهر حسينی،

 .آموزاندانش

نشریه تعليم . های اجتماعیسنجش و آموزش مهارت، (033 )؛ وصفی خانی، ليال ؛خانزاده فيروزجاه، حسين

 50ص30تربيت استثنایی شماره  و

 . شناختی، مشهد، انتشارات جاویدان خرد، مفهوم سالمت روان(035 ) ؛خدارحيمی، سيامک

سال سهری استان  4 بررسی سالمت روانی افراد باالی  ،( 03 )؛ تابستان یوسفی، فایق ؛مرضاخيرآبادی، غال

 .5 کردستان و عوامل مرتبط با آن، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال ششم، شماره 

 .رشد، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات (035 )؛ دالور، علی

های مذهبی با اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مطالعه همبستگی فعاليت ،( 03 ) سرگلزایی محمدرضا

مواد در دانشجویان دانشگاه سبزوار، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال چهارم، شماره سيزدهم و چهاردهم، 

 .5 -03صفحه 

های درسی تعليمات اجتماعی دوره برنامههای پدیده جهانی شدن ثير مولفهتأ، (093 )؛ زهره سعادتمند،

 .33 -0  ، ص 5 فصلنامه علوم تربيتی، سال چهارم، شماره "راهنمائی

نامه علمی پژوهشی آموزش فصل های آموزش دوره ابتدائی،، تحليل محتوای کتاب( 09 )؛ زهره سعادتمند،

 43،صشمارهء دوم سال اول، و یادگيری،

های آموزش دوره ابتدائی بر مبنای تحليل محتوای کتاب ،( 09 )؛  ادفرزاد محمدجانی و نرگس کشتی آز

  5،ص3 شماره، سال اول، پژوهشی، -نامه علمیهای آموزش جهانی فصلمولفه

، درسنامه پزشکی پيشگيری و اجتماعی، جلد دوم، (030 )؛ مالک افضلی، حسين ؛شجاعی تهرانی، حسين

 .انتشارات سماط، ویرایش دوم

 .های آموزش و پرورش، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، مهارت( 03 ) ؛شعبانی، حسن

 .انتشارات سمت :های آموزشی و پرورشی، تهران؛ مهارت( 033 )؛ ---------

 .مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی. تعليم و تربيت و مراحل آن ،(009 ) ؛شکوهی، غالمحسين

 .راحل آن، انتشارات آستان قدس رضویتعليم و تربيت و م ،( 03 )؛ --------------

آموزان متوسطه یافته بر سالمت روانی دانشتاثير فعاليت جسمانی سازمان ،(039 )و همکاران  ؛محمود خ،شي

 54- 4صص ،5های فيزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارهپژوهش شهر شيراز،



 

 

ری الکترونيکی امال فارسی و اعتبارسنجی طراحی آموزشی برنامه یادگي ،(093 )و همکاران  ؛فروزان ،ضرابيان

 33،ص093 ، تابستان   آن از دیدگاه متخصصان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال ششم، شماره

 انتشارات ایران زمين :تهران ریزی درسی،اصول برنامه، (035 )؛ شوکور اجارگاه، فتحی و

 انتشارات سمت.رسی تهران، چاپ نهمریزی داصول برنامه ،(093 ) ؛-----------------

 انتشارات سمت .تهران ریزی درسی،، اصول و مفاهيم اساسی برنامه(090 ) ؛-----------------

 . مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت ،( 03 ) ؛فردانش، هاشم

نامه علمی و پژوهشی دانشکاده علوم های آموزشی، فصلای بر طراحی نظاممقدمه ،( 03 ) ؛----------

 33 ص.سال شانزدهم  - تربيتی دانشگاه تهران، شماره 

: های تدریس تهراننگاهی با یک الگوی شناختی براساس موضوعات آموزشی و روش ،(034 ) ؛----------

 . دانشگاه تربيت مدرس گروه علوم تربيتی

يل محتوای کتاب زبان انگليسی سال سوم راهنمایی ارزشيابی و تحل(. 035 ) ؛الهاهلل قمشی، سيففضل

ارشد، دانشگاه آزاد نامه کارشناسیهای تحليل محتوا و بررسی دیدگاه دبيران، پایانتحصيلی براساس مدل

 .اسالمی واحد خوراسگان

های برنامه درسی آموزش ، بررسی ویژگی(039 ) ؛اکرم ،محبوبی ؛روشن ،بلقيس ؛حسين پور مقدم،قاسم

 نزبا

، گامی در مسير انتخاب محتوا در حوزه تخصصی برنامه درسی، فصلنامه تعليم و ( 03 )؛ قورچيان، نادرقلی

 4 ص،  تربيت، شماره 

، سيما پژوهش در خصوص تکليف شب در جهان امروز، فصلنامه تعليم و ( 03 )تابستان ؛ ------------

  0ص. تربيت، شماره 

سير انتخاب محتوا در حوزه تخصصی برنامه درسی، فصلنامه تعليم و ، گامی در م( 03 )؛ ------------

  53ص،00تربيت، شماره 

 رشد :سهرابی تهران .شناسی سالمت ترجمه فروان ،( 03 )؛ ج.کرتيس، آ

انتشارات  :تهران ترجمه هوشنگ نایبی، شناسی،مبانی روش تحليل محتوا،، (034 )؛ کلوس کری پندروف،

 سمت

 .انتشارات سمت:آموزش و پرورش تطبيقی،ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی،تهران، (034 )؛ لوتان کوی،

 ..، بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران(030 ) ؛گنجی، حمزه

 .ریزی تهرانریزی آموزشی و آموزش برنامه، برنامه(033 ) ؛غالمرضا لشکر بلوکی،

ترجمه هاشم فردانش، چاپ اول، . ون طراحی آموزشیراهبردها و فن ،(035 )، لشين و دیگران؛ سينتيانی

 .تهران، انتشارات سمت

 . فریده مشایخ، تهران، انتشارات مدرسه: ریزی درسی مدارس، ترجمهبرنامه(  03 ) ؛لوی، الف

دکتر عذری دبيری اصفهانی، دانشگاه پيام : ای، مترجمریزی درسی ملی و مدرسه، برنامه(033 )؛ ------

  .نور

های فرهنگی و روانی بررسی زمينه ،(033 ) ؛فریبا ،محسنی مقدم ؛علی ،پوربهری ؛محمدجواد دار،لياقت

 جامعه و نيز ظرفيت فراگيران برای تحقيق آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدائی

 



 

 

 ی شاپرک،روزنامه های زندگی برای کودکان و نوجوانان،ضرورت فراگيری مهارت، (034 )؛ صابر محمدی،

 0، ص 034 دی    ، 0 3 ی مارهش

 ریزی آموزشی ترجمه و تاليف گروه مشاوران یونسکو، انتشارات مدرسه، فرآیند برنامه(033 )؛ مشایخ، فریده

 . ریزی آموزشی، تهران، انتشارات مدرسهفرآیند برنامه ،(034 ) ؛---------

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  تعيين ميزان شيوع اختالالت روانی در ،(033 ) معتمدی، سيد هادی

 .59 -40 ، صفحه 0کرمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره ششم، شماره 

 .انتشارات مدرسه، ریزی درسی راهنمای عملبرنامه، (039 )؛ حسن ملکی،

اره شم ، در جستجوی معيارهایی برای انتخاب محتوا، فصلنامه تعليم و تربيت،( 03 )؛ ميرلوحی، سيدحسين

  .03ص،  

های تحقيق و چگونگی ارزشيابی آن در علوم انسانی، جلد ، روش(009 ) ؛سيف نراقی، مریم ؛نادری، عزت اله

 . دوم، چاپ دوم، تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر

، آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه، انتشارات (039 )؛ و بروج، محمد حسين ؛ندیمی، محمدتقی

 داد، تابستان مهر

، طرح ملی بررسی سالمت و بيماری در ایران، مرکز ملی تحقيقات (033 )؛ محمدکاظم ؛نورباال، احمدعلی

 علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران

 تحليل محتوای کتاب درسی علوم پایه اول کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن ،( 03 ) ؛ماشااله ،واشقانی

،  ، سال سوم،شماره3با کتاب درسی علوم پایه اول کودکان عادی، پژوهش در حيطه کودکان استثنایی 

 00ص

 عباس بازرگان، مرکز نشر دانشگاهی، : ، مترجمی، ارزیابی آموزش( 03 )؛ س.ه.وال

 ای تاثير برنامه آموزشی براساس مدل بزنقا بر عملکرد تغذیه، (033 ) ؛محمدمهدی ،ایهزاوه

 54ص0 پژوهش نامه تعليم وتربيت،شمارهآموزان، مجله تحقيقات علوم پزشکی زاهدان،شدان

آموزان دوره متوسطه استان تحليل محتوای کتب غيردرسی پرخواننده در دانش ،(033 ) ؛یارعلی، جواد

 .اصفهان، شورای تحقيقات، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

های درسی تعليمات اجتماعی دوره های ارتباطی و اجتماعی در کتابتبررسی مهار ،(090 ) ؛جواد ،یارعلی

 33ص90شماره  فصلنامه تعليم و تربيت، (تحليل محتوا) راهنمایی تحصيلی

 انتشارات یادآوری کتاب :تهران ریزی درسی،اصول برنامه، (033 )؛ محمدحسين یارمحمدیان،

 .ی، انتشارات آستان قدسریزی درس، اصول برنامه(033 )؛ -----------------

  .، اصول برنامه ریزی درسی، انتشارات یادواره کتاب( 03 )؛ -----------------

 .، سند تحول بنيادین آموزش و پرورش تهران(093 ) ؛ -----------------

، مبانی نظری تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمی جمهوری اسالمی (093 )؛ -----------------

 .یران تهرانا

گيرشناسی اختالالت روانی در مناطق شهری و روستایی بررسی همه ،(035 ) و همکاران، ؛یعقوبی، نوراهلل

 .44، صفحه 5سرا، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره شهرستان صومعه
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