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ABSTRACT

Background & objectives: The Health System Development document is one of the leading
documents in the field of health planning that will guide the activities of country's health care
until 1404. Health education is among the important areas that are considered in the development
of the health system. This study aimed to analyze the content of the science books of the
elementary schools based on the components related to education in the documents of health
system development. It will help to determine the level of attention to these components in
elementary textbooks.
Methods: This descriptive study was performed by content analysis method using Shannon
entropy technique. In this technique, first, the frequency of each component was determined in the
desired content. In the second step, the frequencies converted into normal data and frequency and
importance coefficient were calculated for each of the indicators and components including
health, accidents, prevention and nutrition.
Results: The importance coefficient for nutritional health component (0.308) was more than other
components and preventive component had the least value of importance coefficient (0.114).
Among the other indicators, the nutritional health (0.191), physical health had the highest
importance coefficient (0.189) while the importance coefficient for the prevention of high-risk
behavior was computed zero.
Conclusion: The results of this study showed that among all the pages of the experimental
sciences books, the elementary school has focused on the components of nutrition and health
(physical, family, psychological, and environment) more than others. Preventive component had
the lowest attention.
Keywords: Health Education; Health System Development; Content Analysis; Shannon Entropy;
Experimental Sciences
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قدمهم
مقوله سالمت بـه عنـوان یکـی از موضـوعات مهـم در      
عصر حاضر کانون توجه بسیاري از جوامع جهانی است. 

)،WHO(1جهـانی بهداشـت سـازمان تعریفطبقبر
کامـل آسـودگی حالـت از یـک اسـت عبارتسالمتی
یـا بیمـاري نبـود بـه تنهـا واجتمـاعی روانی،جسمی،

1 World Health Organization

چکیده
باشد کـه تـا   ریزي سالمت کشور سند تحول نظام سالمت مییکی از اسناد هدایت کننده در عرصه برنامهزمینه و هدف: 

سالمت کشور خواهد بـود. آمـوزش و پـرورش و آمـوزش سـالمت از جملـه       هاي حوزهفعالیتکننده هدایت1404سال 
آن توجه شده است. در همین راسـتا هـدف از انجـام مطالعـه حاضـر،      هاي مهمی است که در تحول نظام سالمت به حوزه

هاي مرتبط با آموزش در سند تحول نظام سالمت بود هاي علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس مولفهتحلیل محتواي کتاب
ها در کتب درسی دوره ابتدایی مشخص گردد.تا میزان توجه و پرداختن به این مولفه

گیري از تکنیک آنتروپـی شـانون بـود. در ایـن     عه توصیفی و روش مورد استفاده تحلیل محتوا با بهرهنوع مطال:کارروش 
هاي بهنجار تبدیل شده و بر ها به دادهگردد، سپس فراوانیتکنیک ابتدا فراوانی هر مولفه در محتواي مورد نظر تعیین می
-تغذیه و شاخص،هاي سالمت، حوادث، پیشگیري و مولفههااساس آن بار اطالعاتی و ضرایب اهمیت براي هریک از شاخص

گردد.ها محاسبه میهاي آن
پیشـگیري  مولفـه ها بـود و  ) بیش از سایر مولفه308/0سالمت تغذیه (مولفهدست آمده براي ضریب اهمیت بهها:یافته

)، شـاخص  191/0(سـالمت تغذیـه  ها نیز پس از شاخص . در میان شاخص)114/0(داراي کمترین مقدار ضریب اهمیت بود
) داراي بیشترین ضریب اهمیت بود و ضریب اهمیت به دست آمـده بـراي شـاخص پیشـگیري از     189/0سالمت جسمانی (

رفتارهاي پرخطر معادل صفر محاسبه شد. 
ي هـا مولفـه هاي علوم تجربی دوره ابتـدایی بـه   صفحات کتابحاضر نشان داد که در میان کلیهنتایج مطالعهگیري:نتیجه

پیشگیري بسیار اندك پرداخته شده محیط) بیش از سایرین و به مولفهسالمت (جسمانی، خانواده، روانی و سالمت تغذیه و
راستاي تحقق اهداف پیش بینی شده در سند تحول نظام سالمت کشـور، و بـا توجـه بـه اهمیـت      است. بر همین اساس در

هـاي درسـی و   وزشـی اعـم از کتـاب   شور، ضـروري اسـت در محتواهـاي آم   در ارتقاي سطح سالمت کهاي مذکورمولفه
به طور جدي و اساسی مورد توجه قرار گیرد.و هاي مذکور پرداخته شده درسی، به مولفهغیر
آموزش سالمت، تحول نظام سالمت، تحلیل محتوا، آنتروپی شانون، علوم تجربیکلیدي: ه هايواژ



1397چهارم، پاییز ، شماره نهمسال جله سالمت و بهداشت                        م464

اسـت ها امـري انانسسالمتی.شودنمیاطالقناتوانی
باالترینبهکهامنیتوصلحبهدستیابیبراياساسی
اسـت  وابسـته هـا دولـت ومردمبینهمکاريمیزان

این درحـالی اسـت کـه در عصـر حاضـر نیازهـاي       ).1(
اسـی و  انسان تحت تاثیر شرایط اقتصادي، اجتماعی، سی

و از آن جـایی کـه سـن    کندمحیطی، پیوسته تغییر می
هاي روزمره مـردم در ندگی و عادتجمعیت، سبک ز

حال تغییر بوده، لذا هر روز بـر شـمار افـرادي کـه بـا      
شـود.  کنند افزوده مـی هاي مزمن زندگی میبیماري

هـاي غـذایی   براي نمونه سه عامل کم تحرکی، عـادت 
هاي متعددي ناسالم و مصرف سیگار زمینه ساز بیماري

ــتند ( ــاري  2هس ــر بیم ــوي دیگ ــل ). از س ــا و عوام ه
در حـال تغییـر بـوده و    آمیـز سـالمت، دائمـاً   مخاطره

ــریعی را   خصوصــاً در دوره حاضــر تحــوالت بســیار س
نمایند. پاسخگویی به این تغییرات مهمتـرین  تجربه می

استداللی است که بر اساس آن باید نظـام سـالمت را   
).3متحول کرده و ارتقا داد (

سـالمت کشـور، اسـناد    ه ریـزي حـوز  برنامهه در عرص
ــتی متب ــند    االدس ــتند. س ــده هس ــدایت کنن ــددي ه ع

هاي توسعه، نقشه جـامع  انداز بیست ساله، برنامهچشم
علمی کشور از اسـناد مهـم و کلیـدي هسـتند و اخیـراً      
نقشه تحول نظام سالمت نیز به این اسناد اضافه شـده  

هـاي اولیـه بهداشـتی را    است که پرداختن به مراقبـت 
ـ وجز آورد ه شـمار مـی  مصادیق اصالح نظام سالمت ب

تقاي ). سواد سالمت یکی ابزارهاي اساسی جهت ار5،4(
هـاي اخیـر   در سـال سالمت جامعه است به طوري کـه 

سواد سـالمت بـه عنـوان یـک مسـئله و بحـث جهـانی        
معرفی شده است. افراد داراي سـواد سـالمت ناکـافی    

هـا دانـش کمـی    هاي پیشگیري از بیماريروشه دربار
ــر در برن ــد و کمت ــهدارن ــر  ام ــت در براب ــاي مراقب ه

ــاري ــی   بیم ــارکت م ــزمن مش ــاي م ــب  ه ــد اغل کنن
کننـد و  هاي پزشکی و بهداشتی را درك نمـی آموزش

ها را به اشتباه تفسیر نماینـد و  حتی ممکن است که آن
متعاقب آن موفقیت معالجات هم در این افـراد پـایین   

). سازمان بهداشت جهانی نیز کـه مسـئولیت   6-9آید (

ماهنگی ارتقاء سـالمت مـردم جهـان را در    هدایت و ه
ــده دارد؛ در    ــه عه ــد ب ــل متح ــازمان مل ــارچوب س چ
گزارشی، سواد سالمت را به عنوان یکـی از بزرگتـرین   

هـاي امـر سـالمت معرفـی نمـوده و بـه       کننـده تعیین
کشورهاي جهان توصیه نموده کـه انجمنـی متشـکل از    
ــاهنگی      ــایش و هم ــکیل، و پ ــوثر تش ــراد م ــامی اف تم

هاي راهبردي ارتقاي سالمت را بر عهده گیرند تفعالی
مرکزي ءآموزش بهداشت به عنوان جز،). بنابراین9(

سالمت بـا افـزایش   ءو الینفک خدمات بهداشتی و ارتقا
ءنسبت به عوامل تعیین کننده سالمت و یا ارتقاآگاهی 
هاي اصالح کننده ایـن عوامـل، داراي بیشـترین    فعالیت
سـالمت در بـین   مـوزش . آ)10-13باشد (میاهمیت

هاي مرتبط تعـاریف مختلفـی را   نظران و سازمانصاحب
ـ   هـاي  هبه خود اختصاص داده است که در تعیـین مولف

گـذار اسـت؛ سـازمان    سالمت و آموزش سالمت تاثیر
یونیسف آموزش سـالمت را شـامل برقـراري ارتبـاط     
بین فردي، آموزش ایدز، بهداشت جسمانی، آمـوزش  

ــواد  ــگیري از م ــر و. پیش ــاي پرخط ــدر و رفتاره ..مخ
). سازمان بهداشت جهانی نیز، تغذیه سالم، 14داند (می

آب آشامیدنی سالم، داشتن ارتباط سالم بـا دیگـران و   
هـاي آمـوزش   را بـه عنـوان مولفـه   پیشگیري از ایـدز 

).15(نمایدسالمت معرفی می
کشورهاي دنیا، نظام آموزشـی  از سوي دیگر در کلیه

ش را در آموزش و یـادگیري افـراد تـا    ترین نقعمده
ســالگی دارد. آمــوزش و تحصــیالت، 20ســن حــدود 

کـودك و نوجـوان و مدرسـه    ه اي بـراي آینـد  مقدمه
هـاي  جا مهارتکوچکی است که نوجوانان در آنه جامع

آموزنــد. کودکــان و نوجوانــان بیشــتر زنــدگی را مــی
هــاي فعـــال زنــدگی خــود را در مدرســـه    ســاعت 

هـاي آموزشـی کـه بـه     به انجام فعالیتگذرانند، یا می
گـردد مشـغولند، یـا بـا دوسـتانی کـه       مدرسه باز می

کــار دارنــد. وورد ارتباطــات مدرســه اســت ســرآهر
هـاي  هاي مدرسه و آموختهدوستان، معلمان، آموزش

هاي متفاوتی بر نوجوانان و روشبهتوانند مدرسه می
).16سالمت آنان موثر باشند (
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ــول ن ــوص تح ــرورت  در خص ــز ض ــالمت و نی ــام س ظ
هـایی صـورت   هـاي سـالمت پـژوهش   آموزش مولفه

توان بـه پژوهشـی کـه    میگرفته است که از آن جمله
دپارتمان خدمات انسانی و سـالمت انجـام داده اسـت    

3/69کـه  اشاره کـرد. نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد     
درصد از مدارس ابتدایی نیازمنـد آمـوزش در امـور    

هاي دیگر نیز ). پژوهش17ند (مربوط به سالمت هست
بــر اهمیــت ســواد ســالمت اشــاره نمــوده و ســنجش 
مستمر و اطمینان از اجراي صحیح و حرکت در مسـیر  

انــد نقشــه تحــول ســالمت را مــورد تاکیــد قــرار داده
ــالمت داراي    19،18( ــام س ــول نظ ــت تح ــی اس ). گفتن

هـا برخـی   باشد که از میـان آن هاي بسیاري میمولفه
ــه سیامر ــوط ب ــتب ــادي و  گذاريس ــداف اقتص ــا و اه ه

اجتمــاعی و رفــاهی اســت و برخــی دیگــر مربــوط بــه 
تنگاتنـگ بـا آمـوزش    ه آموزش سالمت بوده و رابطـ 

ها شامل؛ سـالمت جسـمانی، سـالمت    د. این مولفهندار
ــت از   خــانواده، ســالمت روان، ســالمت محــیط، مراقب
حوادث ایمنی در منزل، جامعه و مدرسه، پیشـگیري از  

ا و رفتارهـاي پرخطـر و نیـز سـالمت تغذیـه      هبیماري
ه هـا را در چهـار حـوز   تـوان آن کـه مـی  )1باشـد ( می

ــوادث  ــت از ح ــالمت، مراقب ــگیري و  وس ــی، پیش ایمن
بندي کرد.سالمت تغذیه دسته

با توجه به مطالـب گفتـه شـده، لـزوم داشـتن سـواد       
هـاي  هـا و دانسـته  سالمت کافی و نیز افزایش آگـاهی 

یژه قشر جوان در این خصـوص، یکـی   افراد جامعه به و
جایی باشد و از آناز ضروریات نظام سالمت کشور می

تـرین نقـش و   که آموزش و پرورش هر کشور عمده
را در آمـوزش افـراد، بخصـوص قشـر     بیشترین تاثیر 

ه سن و سال جامعه بـر عهـده دارد، و نیـز در نقشـ    کم
ــه نقــش اساســی آمــوزش و   تحــول نظــام ســالمت ب

ــال  ــرورش در س ــت پ ــده اس ــاره ش ــابراین،مت اش بن
ضرورت دارد در محتواهاي آموزشـی یـا بـه عبـارت     

هـاي درسـی، بـه مباحـث آمـوزش      تر در کتـاب دقیق
اي شده و همسو با اسناد باالدسـتی  سالمت توجه ویژه

از جمله سند تحول بنیادین نظام سالمت کـه هـدایتگر   

هاي آموزش سالمت بـوده در یـک   اقدامات و فعالیت
تـرین کتـاب   قرار گیـرد. در ایـن زمینـه، مـرتبط    راستا

تـوان مباحـث آمـوزش    درسی دوره ابتـدایی کـه مـی   
باشـد.  سالمت را در آن گنجاند کتاب علوم تجربی می

توجـه بـه اهمیـت نظـام سـالمت و      بر همین اساس با
آموزش آن، پژوهش حاضر قصـد دارد کـه محتـواي    

گیري از ابتدایی را با بهرهه هاي علوم تجربی دورکتاب
هـاي آمـوزش   روش تحلیل محتوا و بر اساس مولفـه 

تحلیـل محتـوا کـه    تحول نظام سالمت تحلیـل نمایـد.   
هاي کیفـی بـه کمـی قلمـداد    روشی براي تبدیل داده

گردد؛ روشی مناسب است که با طـی سـه مرحلـه    می
(مرحله قبـل از پیـام، مرحلـه بررسـی مـواد (پیـام) و       

ــال پ  ــه دنب ــایج) ب ــردازش نت ــه پ ــه مرحل ــخ دادن ب اس
).20محتواي یک پیام است (ه هایی دربارسوال

به عبارت دیگر هـدف پـژوهش حاضـر آن اسـت کـه      
هاي آموزشی تحـول  میزان توجه و پرداختن به مولفه

ــالمت    ــالمت جســمانی، س ــه؛ س ــالمت از جمل نظــام س
ــت از   خــانواده، ســالمت روان، ســالمت محــیط، مراقب

ــه و در   ــزل، جامع ــی در من ــوادث و ایمن ــه، رمدح س
ها و رفتارهاي پر خطـر و سـالمت   پیشگیري از بیماري
هــاي علــوم تجربــی دوره ابتــدایی تغذیــه را در کتــب

تحلیل و بررسی نماید.

روش کار
لیـل  این پژوهش از نوع توصـیفی بـوده و بـا روش تح   

. نمونه آمـاري پـژوهش حاضـر،    محتوا به انجام رسید
جلـد  6هاي علـوم تجربـی دوره ابتـدایی شـامل     کتاب

اول تا ششم ابتدایی بود کـه بـا   ه کتاب علوم تجربی پای
، میـزان توجـه بـه    1استفاده از تکنیک آنتروپـی شـانون  

هاي تحول نظام سـالمت در آن مـورد بررسـی    مولفه
قرار گرفت. در این پـژوهش نیـز هماننـد بسـیاري از     

تمرکـز اصـلی بـر روي    هـاي مشـابه تاکیـد و   پژوهش
ود و پس از انجـام مراحـل   سوم تحلیل محتوا به مرحل

ــی   ــایج از روش آنتروپ ــردازش نت ــراي پ اول و دوم، ب

1 Shannon Entropy
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شانون استفاده گردید. صاحب نظران عقیده دارند که 
با استفاده از روش آنتروپی شانون (کـه بـر گرفتـه از    

تـر و  ها بسیار قـوي ست) تحلیل دادهاهاسیستمه نظری
یـن  ). واحد تحلیـل در ا 21معتبرتر انجام خواهند شد (

هـا،  پژوهش صـفحات بـود کـه شـامل مـتن، پرسـش      
هاي مربـوط بـه   باشد. ابتدا پیامها و تصاویر میتمرین

هاي هر مولفه هر مولفه شمارش شده و فراوانی پیام
هـا فراوانیه سپس ماتریس بهنجار شد،به دست آمد

از رابطه زیر بدست آمد:

ز ایــن رابطــه مرحلــه دوم بــار اطالعــاتی هــر مولفــه ا
بدست آمد:

و
هـا از  در مرحله سوم ضریب اهمیت هریـک از مولفـه  

رابطه زیر محاسبه گردید:

) بـا یکـدیگر   ) و ضـریب اهمیـت (  (بار اطالعـاتی 
بــه عبــارت دیگــر هرچــه بــار ،مســتقیم دارنــدهرابطــ

یب اهمیت آن نیز اطالعاتی یک مقوله بیشتر باشد ضر
ی است که ضریب اهمیت صشاخ. بیشتر خواهد بود

ام را در یک پیام با توجه به کل پاسـخگوها  jهر مقوله 
).22کند (مشخص می

ابزار اندازه گیري2و پایایی1روایی
آوري اطالعــات از بــه منظــور جمــعدر ایــن پــژوهش

هـاي تحـول نظـام سـالمت اسـتفاده      لیست مولفـه چک
گردید. با استفاده از این چک لیست، فراوانی هریـک از  

هـا بـه دسـت    هاي مربوط به مولفهها و شاخصمولفه
آمد. منظور از روایی آن است که ابزار پژوهش همان 

گیــري کنــد کــه پژوهشــگر قصــد  متغیــري را انــدازه
گیـري آن را دارد. یکـی از انـواع روایـی، روایـی      ندازها

1 Validity
2 Reliability

هـاي  محتوایی است. در این نوع روایی محققـان مـاده  
ــه گ  ــون را ب ــهآزم ــیون ــواي   اي م ــه محت ــازند ک س

ایـن پـژوهش   ). در22شده را انـدازه بگیرنـد (  تعریف
تعیــین روایــی بــه ایــن صــورت بــود کــه بــراي تعیــین 

ک لیسـت) بـه   هاي تحلیل محتوا (چـ ها و مولفهشاخص
تحـول نظـام   ه منابع مختلـف و مـرتبط از جملـه نقشـ    

شـده از سـوي   هـاي منتشر هـا و کتابچـه  ، کتابسالمت
وزارت بهداشت و درمان و نیز مقاالت مرتبط مراجعه 

هـا بـه تاییـد چنـد نفـر از      شد و پس از تعیـین مولفـه  
و افراد مطلع در این حوزه رسانده شد. نظرانصاحب

ـ  اي متفـاوت بیـان شـده اسـت؛ در     براي پایایی سه معن
معناي اول بـا ثبـات و پایـایی نمـرات معـادل در نظـر       
گرفته شده است، در معناي دوم بـا همسـانی درونـی    
معادل در نظر گرفته شـده اسـت و در معنـاي سـوم     

شود که در صورتی که چند ارزشیاب گونه بیان میاین
ـ ،گیري کنندمتغیري را بدون اطالع یکدیگر اندازه د بای

بـر  .خـوانی وجـود داشـته باشـد    هـا هم میان نتایج آن
ارزیـاب خواسـته   4همین اساس در پژوهش حاضـر از  

هاي تعیین شـده را کدگـذاري کننـد تـا     شد که مولفه
هاي آنان بررسی گردد کـه دالور آن را  پایایی فعالیت

). بـر همـین اسـاس و بـا     23نامد (بندي میثبات طبقه
صـد بدسـت   در76پایایی استفاده از فرمول مربوطه، 
نظـران در تحلیـل محتـوا    آمد و از آنجایی که صـاحب 

این مقـدار  ،دهنددرصد را مدنظر قرار می60مالك 
توان نتیجه گرفـت کـه نتـایج    باشد و میقابل قبول می

کدگذاري یا طبقه بندي از پایایی قابل قبولی برخوردار 
است.

هاي اوانیبتدا مجموع فرابه منظور انجام تحلیل کمی،
هـاي علـوم تجربـی بـه     هر مولفه و شاخص در کتـاب 

تفکیک پایه شمارش شـده و محاسـبه گردیـد. سـپس     
ـ    داده اول روش ه هاي همین جـدول بـر اسـاس مرحل

بعـد هاي بهنجار تبدیل شدند. آنتروپی شانون به داده
دوم روش آنتروپی شـانون  ه هاي مرحلبر اساس داده

محاسبه و پس از آن بـا  مقادیر بار اطالعاتی هر مولفه
استفاده از مقادیر بارهاي اطالعاتی و نیز مرحله سـوم  
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ــراي هــر   ــت ب ــی شــانون، ضــریب اهمی روش آنتروپ
ـ    بعـدي فراوانـی   ه شاخص محاسـبه گردیـد. در مرحل

هـاي  اصلی تجمیع شـده و داده ه هاي هر مولفشاخص
هاي اصلی پژوهش بدسـت آمـد و   بهنجار براي مولفه

هـاي ایـن جـدول    بر اسـاس داده بعدي نیزه در مرحل

هـاي  مقادیر بار اطالعاتی و ضرایب اهمیت براي مولفه
اصلی تحقیق محاسـبه گردیـد. از آن جـایی کـه واحـد      
مورد تحلیل صفحات در نظر گرفته شـده بـود بـراي    

-هاي پژوهش نیز از همین واحد استفاده میبیان یافته

.گردد

وهشهاي پژهاي اصلی و شاخصمولفه.1جدول
شاخصمولفهمفهوم

نظام سالمتتحول
(مولفه هاي مرتبط با نظام 

آموزشی)

سالمت

سالمت جسمانی
سالمت خانواده
سالمت روان
سالمت محیط

مراقبت از حوادث و ایمنی
در منزل
در جامعه

در مدرسه

پیشگیري
پیشگیري از بیماري ها

پیشگیري از رفتارهاي پرخطر
-المت تغذیهس

تحول نظام سـالمت  منابع مربوط بهطور که درهمان
هـاي  نیز اشاره شده است، تحول سالمت داراي مولفـه 

اي خـاص در  باشد کـه هرکـدام بـا حـوزه    بسیاري می
هاي مورد نظر و مورد بررسی باشد. مولفهارتباط می

هایی است که در ارتباط با نظام در این پژوهش، مولفه
تر مرتبط با نظام آمـوزش  و به عبارت دقیقآموزشی

ـ : ها عبارتند ازو پرورش کشور است. این مولفه ه مولف
سالمت جسمانی، سالمت هايسالمت؛ در قالب شاخص

مراقبـت  ه خانواده، سالمت روان، سالمت محیط. مولفـ 
ــاخص  ــب ش ــی در قال ــوادث و ایمن ــل ح ــاي در مقاب ه

ــزل، مرا   ــی در من ــوادث و ایمن ــت از ح ــت از مراقب قب
حوادث و ایمنی در جامعه، مراقبت از حوادث و ایمنـی  

هـاي پیشـگیري در قالـب شـاخص   ه در مدرسه، مولفـ 
ها و پیشگیري از رفتارهاي پرخطـر  پیشگیري از بیماري

سالمت تغذیه.ه و مولف

هایافته
هـاي  هـاي پـژوهش را در کتـاب   توزیع مولفه2جدول 

بـر اسـاس   .دهـد علوم تجربی دوره ابتدایی نشان می
ــان  جــدول مــی ــه از می ــوان گفــت ک صــفحه از 619ت

صـفحه بـه   19ابتـدایی  ه هاي علـوم تجربـی دور  کتاب
صفحه به شاخص سالمت 10شاخص سالمت جسمانی، 

صـفحه بـه شـاخص مراقبـت از حـوادث در      5محـیط،  
صــفحه بــه شــاخص مراقبــت از حــوادث در 8منــزل، 
صــفحه بــه شـاخص مراقبــت از حــوادث در  5جامعـه،  

14ها، و صفحه به شاخص پیشگیري بیماري3درسه،م
صفحه به مولفه سـالمت تغذیـه اشـاره داشـته اسـت.     

هـاي سـالمت خـانواده و    فراوانی مربـوط بـه شـاخص   
سالمت روان و پیشـگیري از رفتارهـاي پرخطـر صـفر     

هـا در هـیچ   به عبارت دیگر بـه ایـن شـاخص   باشدمی
.اي پرداخته نشده استصفحه
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هاي علوم تجربی دوره ابتداییهاي پژوهش در کتابتوزیع مولفه.2جدول 
مولفه

پایه
پیشگیريمراقبت از حوادثسالمت

مجموعسالمت تغذیه
رفتارهاي پرخطربیماري هامدرسهجامعهمنزلمحیطروانخانوادهجسمانی

400523110117اول
400302000211دوم
10011010048سوم
30001000026چهارم
50000010039پنجم
200113220213ششم

190010585301464جمع کل

هاي علوم تجربی دوره ابتداییهاي پژوهش در کتابنمودار توزیع مولفه. 1شکل 

را به تفکیـک  هاي پژوهش، نمودار توزیع مولفه1شکل 
دهد. بر اساس نمودار اصلی نمایش میه مولف4پایه و 

سـالمت و حـوادث   ه اول به مولفه در پایگفتتوانمی
هـا پرداختـه شـده اسـت. همچنـین      بیش از سایر پایـه 

هـا  سوم بیش از سایر پایهه سالمت تغذیه در پایه مولف
پیشـگیري در  ه مورد توجه قرار گرفته است و به مولف

ها توجه شده است.شم بیش از سایر پایهشه پای

هاي علوم تجربی دوره ابتداییهاي پژوهش در کتابهاي بهنجار شده مولفهداده.3جدول 
مولفه

پایه
سالمت پیشگیريمراقبت از حوادثسالمت

تغذیه خطرپررفتارهايبیماري هامدرسهجامعهمنزلمحیطروانخانوادهجسمانی
21/0002/04/0375/02/0333/00071/0اول
21/0003/0025/0000142/0دوم
052/0001/02/002/000285/0سوم
157/00002/00000142/0چهارم
263/0000002/000214/0پنجم
105/0001/02/0375/04/0666/00142/0ششم

هـاي فراوانـی شـاخص  ه شـد ارهاي بهنجداده3جدول 
ابتـدایی بـه   ه هاي علوم تجربی دورکتابتحقیق را در

در این جدول نیز مشاهده دهد.تفکیک پایه نمایش می
هـاي سـالمت خـانواده، سـالمت     شود که به مولفـه می

ــیچ   ــر در هـ ــاي پرخطـ ــگیري از رفتارهـ روان و پیشـ
همــین اســاس اي پرداختــه نشــده اســت و بــرصــفحه

باشد.ها نیز معادل با صفر میار آنهاي بهنجداده
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هاي علوم تجربی دوره ابتداییهاي تحول نظام سالمت در کتابمقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخص. 4دول ج

مولفه ها
سالمت پیشگیريمراقبت از حوادثسالمت

تغذیه طررفتارهاي پرخبیماري هامدرسهجامعهمنزلمحیطروانخانوادهجسمانی
مقدار بار 

Ej(941/000629/0743/0603/0743/0355/00952/0(اطالعاتی

ضریب اهمیت
)Wj(189/000126/0149/0121/0149/0071/00191/0

دهـد کـه مقـادیر بـار اطالعـاتی و      نشان مـی 4جدول 
ضریب اهمیت براي شاخص سالمت جسمانی به ترتیب 

شـاخص سـالمت محـیط    براي189/0و 941/0معادل 
ــادل  ــت از  126/0و 629/0مع ــاخص مراقب ــراي ش ، ب

، مراقبـت از  149/0و 743/0حوادث در منزل معـادل  
، براي شاخص مراقبت 121/0و 603/0حوادث معادل 

، بـراي  149/0و 743/0از حوادث در مدرسـه معـادل   
، و براي 071/0و 355/0ها شاخص پیشگیري از بیماري

باشد. می191/0و 952/0معادل سالمت تغذیهه مولف

همچنین گفتنی است مقـادیر بـار اطالعـاتی و ضـریب     
هـاي سـالمت خـانواده و سـالمت     اهمیت براي شاخص

برابـر بـا صـفر   روان و پیشگیري از رفتارهاي پرخطـر 
باشد. بیشترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت می

هاي علوم تجربی دوره ابتـدایی در همه صفحات کتاب
مربوط به مولفه سالمت تغذیه و کمترین میـزان بـار   

هـاي سـالمت خـانواده و    اطالعاتی مربوط بـه شـاخص  
سالمت روان (از مولفه سالمت) و شاخص پیشـگیري از  

باشد.پیشگیري) میه رفتارهاي پرخطر (از مولف

هاي علوم تجربی دوره ابتداییکتابهاي اصلی تحول نظام سالمت درمقادیر بار اطالعاتی و ضرایب اهمیت مولفه.5جدول 
سالمت تغذیهپیشگیري از بیماري ها و رفتارهاي پرخطرمراقبت از حوادثسالمتمولفه ها
Ej(9245/08588/03553/09523/0(بار اطالعاتی

Wj(299/0278/0114/0308/0(ضریب اهمیت

ــدول  ــت    5ج ــریب اهمی ــاتی و ض ــار اطالع ــزان ب می
دهـد، در جـدول   صلی تحقیق را نشان مـی هاي امولفه

سـالمت برابـر   ه مذکور مقدار بار اطالعاتی براي مولف
299/0و ضــریب اهمیــت آن برابــر بــا    945/0بــا 
باشـد. مقـدار بـار اطالعـاتی و ضـریب اهمیـت در       می

رعایت نکـات ایمنـی و پیشـگیري از حـوادث بـه      مولفه
باشــد. همچنــین مــی278/0و 858/0ترتیــب معــادل 

ـ  ــ    مق ه دار بـار اطالعـاتی و ضــریب اهمیـت بـراي مولف
تیـب  ها و رفتارهاي پرخطـر بـه تر  پیشگیري از بیماري

و در پایان مقدار بـار  باشدمی114/0و 355/0معادل 
سـالمت تغذیـه   ه اطالعاتی و ضریب اهمیت براي مولف

باشـد. بـر همـین    می308/0و 952/0به ترتیب برابر 
هـاي علـوم   کتـاب در کلیـه تـوان گفـت کـه   اساس می

تجربی دوره ابتدایی، بیشترین میـزان بـار اطالعـاتی و    
ضریب اهمیت مربوط به سالمت تغذیـه و پـس از آن   

هـاي سـالمت   سالمت (شامل مجموع شاخصه به مولف
باشد. در حالی که خانواده، روان و محیط) میجسمانی،

هـا و رفتارهـاي پرخطـر    شاخص پیشـگیري از بیمـاري  
باشد.ضریب اهمیت میداراي کمترین 

بحث
نظران عقیده دارند که طراحی، تدبیر و اجراي صاحب
هـاي توسـعه بهداشـت و درمـان بـه آمـوزش       برنامه

به عبارت دیگر طراحی، اجرا و اداره ،)24وابسته است (
هاي توسعه در بعد بهداشت، بیش از هر عامـل  برنامه

ــري ن ــمی و     دیگ ــورت رس ــه ص ــوزش ب ــد آم یازمن
پــنج منبــع را بــراي ). همچنــین25اســت (رســمی غیر

کننــد: آمــوزش و نیازهــاي انســانی بیــان مــیه توســع
پرورش، تغذیـه و سـالمت، محـیط زیسـت، اشـتغال و      
آزادي سیاسی و اقتصادي؛ که در این بـین آمـوزش و   
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ترین منبع رشد و ايترین و پایهپرورش به عنوان مهم
کشورها باید مورد توجه ه نیروي انسانی در کلیه توسع

ــرد ( ــرار گی ــژوهش 26ق ــاس پ ــین اس ــر هم ــاي ). ب ه
اي خـاص بـه   شده در این خصوص هریک از جنبهانجام

ــرورش و ســالمت      ــوزش و پ ــوع آم ــی موض بررس
هایی در اند و به نوعی بر لزوم وجود آموزشپرداخته

برخـی نیـز   .اندخصوص آموزش سالمت تاکید نموده
سـالمت در محتواهـاي   هاي مختلـف به بررسی مولفه

در 1جامیسـون انـد. بـه طـور مثـال    آموزشی پرداخته
درصـد از  75تا 50دارد که بین پژوهش خود بیان می

ــد،    ــه بودن ــرار گرفت ــه مــورد بررســی ق مدارســی ک
ــد و هــاي آمــوزش ســالمت را اجــرا کــرده برنامــه ان

مـدارس زیــادي آمــوزش ســالمت و بهداشــت را بــه  
). همچنین ایزدي 27اند (عنوان واحد درسی ارائه داده

ــاب ــاران کت ــر و همک ــدایی را ب ــاي دوره ابت ــاس ه اس
هــاي آمــوزش ســالمت مــورد بررســی قــرار مولفــه

ــیده داده ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــان  ان ــه از می ــد ک ان
ـ   مولفه ورزش و تحـرك  ه هاي انتخاب شـده بـه مولف

ها پرداخته شده اسـت و بـه   بدنی بیش از سایر مولفه
هاي اي آموزش بهداشت در کتابهها و شاخصمولفه

ن پرداختـه نشـده اسـت    دوره ابتدایی به طـور متـواز  
هاي دوره ابتدایی را نیز کتابو همکاران ). صالحی28(

هاي آموزش جهانی مورد تحلیل قرار بر اساس مولفه
ــدام از   وداده ــه هرک ــه ب ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ب

).29ها به یک اندازه پرداخته نشده است (مولفه
اي دیگر به موضوع سالمت پژوهش حاضر نیز از زاویه

هاي تحول نظـام سـالمت   نگریسته و به بررسی مولفه
هاي علوم تجربی دوره ابتدایی پرداخته است.در کتاب

هاي علوم تجربـی دوره  که در کتابندنتایج نشان داد
ــه شــاخص ــه و ســالمت ابتــدایی ب هــاي ســالمت تغذی

ها پرداخته شده است، بـه  جسمانی بیش از سایر مولفه
ها همچـون مراقبـت از حـوادث    برخی دیگر از شاخص

در منزل و مراقبت از حـوادث در جامعـه بـه صـورت     
هاي پیشگیري از نسبی پرداخته شده است و به شاخص

1 Jamison

رفتارهاي پرخطر، سالمت خانواده و سـالمت روان در  
اي پرداخته نشده است.هیچ صفحه

ـ  اولیگونه که گفته شدهمان سـالمت  ه ن مولفـه، مولف
بود که در چهار سطح سالمت جسمانی، خانواده، روان 

هاي و محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش
نشان داده اسـت آن  2متعدد از جمله پژوهش یاماشیتا

دسته از افرادي کـه در طـی دوران آمـوزش رسـمی     
ــارت ــود مه ــت  خ ــالمت را دریاف ــتی و س ــاي بهداش ه

هاي سالمتی بهتري در مقایسه شاخصهاند داراي کرده
انـد ها را کسب نکـرده با افرادي هستند که این مهارت

ــهروندان در دوران    30( ــر ش ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ). ب
هاي بهداشتی را به عنوان آموزش رسمی خود مهارت

هاي آموزش رسمی دریافـت نماینـد   بخشی از برنامه
ـ      ود داراي قابلیت و اسـتعداد بیشـتري بـراي بـراي بهب

شرایط زندگی مرتبط با سالمت خواهند بود. بر اساس 
هاي پژوهش حاضر، در کتب علوم تجربـی دوره  یافته

هاي سالمت خانواده و سالمت روان ابتدایی به شاخص
ایـن در  .(ضـریب اهمیـت صـفر)   پرداخته نشده است

هاي روانی سالمت یا به حالی است که توجه به شاخص
کنــونی بســیار ه جامعــعبــارت بهتــر ســالمت روان، در

برصورت مثبتبهروانیضروري است. زیرا سالمت
بـه  نسـبت راانسـان حساسیتوگذاردمیاثرزندگی

کاهشافسردگیاشکالازبرخیواضطراباسترس،
اساسیبسیارمنبعروانیسالمتحقیقتدر.دهدمی

برايوآیدمیحساببهکردنزندگیآلایدهبراي
والزمدیگـران باشخصیروابطتقاءبودن ارسالمت

). بنابراین الزم اسـت سـالمت روان   31است (ضروري
در محتواهاي آموزشی رسمی به صورت جدي مـورد  

توجه قرار گیرد.
ـ  شاخص سـالمت، سـالمت محـیط و    ه هاي دیگـر مولف

هـاي پیشـین بـه    که در قسمتسالمت جسمانی بودند
ي پـژوهش  هابر اساس یافتهکهاشاره شدهاآنتاهمی

126/0و 189/0ها به ترتیب حاضر، ضریب اهمیت آن

2 Yamashita
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صفحه به این 29محاسبه گردید. یعنی به طور کلی در 
دو شاخص پرداخته شده است. 

دیگـر مراقبـت از حـوادث بـود کـه داراي سـه       ه مولف
شاخص مراقبت از حوادث در منـزل، در جامعـه و در   

رصد د3باشد. بر اساس آمار منتشر شده مدرسه می
هـاي  ها به مراکز درمانی به علت آسـیب تمام مراجعه

مختلف ناشی از حوادث بوده است. همچنین بـر طبـق   
میلیـون سـانحه در کشـور رخ    9آمارها ساالنه حدود 

ز علـل بسـتري شـدن و    ادهد و سوانح و حـوادث  می
). در همـین راسـتا بـر    33،32(روندمرگ به شمار می

ـ  اساس نتـایج پـژوهش حاضـر ضـریب ا     ه همیـت مولف
ــت از حــوادث  ــد (در  278/0مراقب ــه دســت آم 18ب

ــه مراقبــت از حــوادث   ــوط ب ــه مباحــث مرب صــفحه ب
پرداخته شده است) این مقدار هرچند مناسب به نظر 

توان به ایـن  میو بیش از اینترسد اما کافی نیسمی
مبحث مهم پرداخت.

پیشـگیري بـود کـه بـر اسـاس دو      ه دیگر مولفـ ه مولف
ها و پیشگیري از رفتارهـاي  ري از بیماريشاخص پیشگی

پرخطر مورد بررسی قرار گرفت. اهمیت پیشگیري از 
ـ  هـاي مختلـف را مـی   بیمـاري  معــروف ه تـوان در جمل

یافــت کــه از نظــر »پیشـگیري بهتــر از درمــان اسـت  «
اقتصادي، روانی و اجتماعی، پیشگیري را بهتر از درمان 

ش ضـریب  هـاي پـژوه  کند. بر اساس یافتهقلمداد می
بـه دسـت آمـد؛    07/0هـا  اهمیت پیشگیري از بیماري

ــوع  ــی از مجم ــا در 619یعن ــفحه تنه ــه 3ص ــفحه ب ص
ها پرداخته شده است و به موضوع پیشگیري از بیماري

ــیچ     ــر در ه ــاي پرخط ــگیري از رفتاره ــوع پیش موض
اي پرداختــه نشــده اســت کــه ایــن موضــوع را صــفحه

بت داد.توان به مالحظات فرهنگی و مذهبی نسمی
باشد که مقـدار ضـریب   دیگر سالمت تغذیه میه مولف

به دست آمد. به عبـارت دیگـر در   308/0اهمیت آن 
سالمت تغذیه پرداخته ه صفحه به مولف14مجموع در 
شده است.

هاي علوم کتابطور که گفته شد پژوهش حاضرهمان
هـاي تحـول   تجربی دوره ابتدایی را بر اسـاس مولفـه  

ورد تحلیـل کمـی قـرار داد و ضـرایب     نظام سالمت م
ها برابر با صـفر  ها و مولفهاهمیت براي برخی شاخص

-اسبه گردید. برخی دیگر از شاخصحیا بسیار اندك م

حاکی وند شتها ضریب اهمیت متوسطی داها و مولفه
هـا پرداختـه   ها و شـاخص از آن است که به این مولفه

اخته شود ها پردشده ولی در صورتی که بیشتر به آن
آلی خواهند داشت. این در حـالی اسـت کـه    حالت ایده

اجرایــی شــدن و بــه ثمرنشســتن طــرح تحــول نظــام 
بینـی  هـاي پـیش  سالمت در گرو اجراي صحیح برنامـه 

هاي ست. بر همین اساس کتاباهاشده در تمام حوزه
هاي مهم در کنار سایر درسی به عنوان یکی از رهیافت

بهبود سالمت و بهداشت در اقدامات، گامی اساسی در
).34شود (میجامعه محسوب

گیرينتیجه
ترین هاي الهی و از اساسیسالمت از مهمترین موهبت

هاي توسعه یافتگی جوامع بشري است. نیازها و شاخص
ست و تالش بـراي تـامین   اهاسالمت حق اساسی انسان

،هاي اجتماعی از جمله وزارت بهداشـت  آن هدف نهاد
سـاس تمـامی   او آمـوزش پزشـکی اسـت. بـر    درمان 

توان چنین نتیجـه  به طور کلی میمباحث مطرح شده
هاي علوم تجربی دوره ابتدایی بـه  گرفت که در کتاب

هاي تحول نظام سالمت بیشتر (سالمت برخی از مولفه
تغذیه و سـالمت جسـمانی) و بـه برخـی دیگـر انـدك       

از برخـی بـه پرداخته شده است (مراقبت از حوادث) و
اي نشـده اسـت (سـالمت روان،    ها هیچ اشـاره شاخص

سالمت خانواده، و پیشگیري از رفتارهاي پرخطر). ایـن  
هاي دوره ابتـدایی تقریبـاً  کتابه حالی است که کلیدر

همزمان با مطرح شدن طرح تحول نظام سـالمت، در  
هـاي اخیـر تجدیـد چـاپ و نگـارش شـده و       طی سـال 

حول اساسی شده است و ها دچار تغییر و تمحتواي آن
این زمینه و فرصت بسیار مناسبی فـراهم آورده بـود   

هـاي مـرتبط بـا    هـا در خـالل کتـاب   که به ایـن مولفـه  
تـرین آن علـوم   بهداشت و آموزش سالمت کـه مهـم  

باشد پرداخته شـود. از سـوي دیگـر مـرور     میتجربی
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هـاي انجـام شـده و نیـز بررسـی مـدارك و       پژوهش
نظام سالمت حاکی از آن بودمطالب مربوط به تحول 

هاي مربوط به سـالمت از مباحـث مهمـی    آموزشکه
هاي شی و برنامهباشد که در خالل محتواهاي آموزمی

رسمی باید به آن پرداختـه شـود.   درسی رسمی و غیر
ــام ســ  ــول نظ ــدن و   تح ــی ش ــراي اجرای ــز ب المت نی

شدن و هماهنگی در تمـام  نیازمند اجرایی،شدنمحقق
آمـوزش و آمـوزش و   ه ه خصـوص حـوز  ها و بحوزه

جا که بهترین زمـان آمـوزش   باشد. از آنپرورش می
دوران تحصیل و بـه خصـوص دوران ابتـدایی اسـت و     

آمــوزان بیشــترین زمــان خــود را در مدرســه دانــش
ها و مفاهیم مورد نظر گذرانند، لذا آموزش مولفهمی

باشد. این دراز این طریق بسیار حیاتی و تاثیرگذار می
هـاي پـژوهش حاضـر داد کـه بـه      حالی است که یافته

هاي مورد نظر آن چنان که الزم است پرداختـه  مولفه
هاي مهم که مـورد توجـه   نشده است. از جمله شاخص

قـرار نگرفتـه اسـت شـاخص سـالمت روان و ســالمت      
خانواده و پیشگیري از رفتارهاي پرخطـر اسـت کـه بـا     

و ات و شـــرایط زنـــدگی کنـــونیتوجـــه بـــه تغییـــر
هاي غالب، آمـوزش  شدن و تغییرات در ارزشماشینی

ها بسیار ضروري و اساسـی  و یادگیري در خصوص آن
رسد. بنابراین در راستاي بـه ثمـر نشسـتن    به نظر می

ــه    ــرداختن ب ــه و پ ــالمت، توج ــام س ــول نظ ــرح تح ط
ــه ــر در  مولف ــژوهش حاض ــاي پ ــاي  ه ــالل محتواه خ

هــاي کتــابرســمی از جملــه آموزشــی رســمی و غیر
بسـیار ضـروري و مهـم بـه     هاي تحصیلی درسی دوره

هـاي پـژوهش حاضـر    که بر اساس یافتهرسدنظر می
هـاي مـذکور نشـده اسـت و     چنین توجهی بـه مولفـه  
باشد.نیازمند توجه بیشتر می

داتپیشنها
ـ دهنتایج پژوهش حاضر نشان می د کـه بـه برخـی از    ن

هاي تحول نظام سالمت بسیار اندك توجه شده مولفه
شـود بـا   لذا توصیه مـی .توجه نشده استاست یا اصالً

ها ضمن همگام شدن با طرح تحول توجه به این مولفه
ـ       سـالم و  ه نظـام سـالمت، در جهـت رسـیدن بـه جامع

آل نیز گامی اساسی برداشته شود.ایده
هـاي مـرتبط   نتایج پژوهش حاضر و نیز سایر پژوهش

سـالمت  هـاي  دهد که به طور کلی به مولفـه نشان می
،هاي درسی بسیار اندك پرداخته شده اسـت در کتاب

هـاي  شـود در طراحـی و تـدوین کتـاب    لذا توصیه می
گیــري از نظــرات متخصصــان و   درســی بــا بهــره  

ریزان نظام سالمت، به این مهم توجه شود.برنامه
ه منـد بـه پـژوهش در حـوز    بـه محققـانی کـه عالقـه    

ــی     ــیه م ــتند توص ــالمت هس ــوزش س ــودآم ــه ش ب
ــ ــوص آمــوزش    انامک ــنجی در خص ــنجی و نیازس س

هــاي پیشــگیري از رفتارهــاي پرخطــر و نیــز آمــوزش
هـایی مثـل ایـدز و هپاتیـت    جنسی مـرتبط بـا بیمـاري   

.بپردازند
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