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محمد عظیمی

Abstract: The present study seeks to analyze
the content of fifth grade elementary textbooks
based on the components of the philosophy for
children curriculum based on spiritual
intelligence. To this aim, descriptive research
method is used which includes documentary
analysis as well as content analysis. The corpus
which is analyzed to identify the dimensions
and components (4 main components and 49
sub-components) includes the text of the
library documents as well as all fifth grade
elementary textbooks. The measuring
instruments, checklists and also the
researcher's content analysis list and research
validity are validated and confirmed by
research experts and experts in philosophy for
children and curriculum planning. The
reliability is evaluated by Cronbach's alpha
calculation of which shows 93%. In content
analysis, using Shannon's entropy, the
component of individual consequences of
philosophical thinking with the coefficient of
significance of 0.564 has the highest and the
component of philosophy with the coefficient
of significance of 0.027 has received the least
attention.
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مطلوب برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دوره
اب تدايی ايران اسیییت از آن جا که تالش ج هت شیییاو فايی
قابلیتهای آموزش بهداشت دانشآموزان از جمله کارکردهای
 تدوين الگوی مطلوب برنامه در سی،آموزش و پرورش ا ست
آموزش بهداشیییت میتواند مختصیییات اين کارکرد را محقق
 سه پر سش ا سا سی مورد برر سی قرار، به اين منظور.سازد
 وضییعیت برنامه درسییی موجود آموزش بهداشییت و:گرفت
ارتقای سالمت در دوره دب ستان چگونه ا ست؟ الگوی بهینه
،برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت از بعد منطق
 مواد و، نقش اسییی تاد، ف عال یت های يادگیری، محتوا،ا هداف
 زمان و و ارزشیییابی در، ماان، گروهبندی دانشآموزان،منابع
دوره دبسییتان چه ويژگیها و مختصییاتی دارد؟ اعتبار الگوی
بهینه برنامه درسییی آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت در
دوره دبسییتان به چه میزان اسییت؟ برای بررسییی سییوا ت
.ذکرشده از روش ترکیبی (کمی و کیفی) استفاده شد
، برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت:کلیدواژهها

 ايران، تهران، دانشگاه فرهنگیان، استاديار گروه آموزش ابتدايی.1
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مقدمه
سالمت فردی يا جمعی از نیازهای اساسی و ابعاد حیات بشری است و در توسعه پايدار نقش
حیاتی دارد (رفیعی )1390 ،1سیییالمتی ،شیییرطی ضیییروری برای ايفای بهتر نقشهای فردی و
اجتماعی است از نظر سازمان جهانی بهداشت ،سالمتی ،فقط نداشتن بیماری و يا نقص ع ضو
نیسییت؛ بلاه عبارت اسییت از :حالت رفاه و آسییايش کامل روانی ،جسییمی و اجتماعی مفهوم
سالمتی و راهبردهای ارتقای آن ،طی زمان دچار تحول شده ا ست .امروزه به جای بیماری بر
سالمت ،به جای بیمار ستان بر اجتماع و به جای درمان ،بر پی شگیری و ارتقای سالمت تأکید
می شود (بابايی ،کاردان ،آقازاده ،نوری بیات )1389 ،2يای از اقدامات مهم برای ارتقای سالمت
فرد و پی شگیری از بیماریها ،آموزش سالمت ا ست (مو پک )2010 ،3ارتقای سالمت عبارت
اسیییت از« :روند ايجاد توانايی در افراد برای افزايش کنترل بر سیییالمت خود ».اين موضیییوع
دربرگیرنده آموزش سالمت ،پی شگیری از بیماریها و خدمات بازتوانی ا ست .ارتقای سالمت
شامل توانمند سازی ان سانها در را ستای بهبود سالمت ج سمانی ،روانی و اجتماعی مرتبط با
سالمت است (پتوين )2011 ،4ارتقای سالمت به مفهوم توانمندسازی مردم در شناخت عوامل
تأثیرگذار بر سالمت فردی ی ی اجتماعی و تصمیمگیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و
درنتیجه رعايت شیوة زندگی سالم نیز تعريف شده ا ست (آلبرت .)2011 ،5سالمت به عنوان
يک ارزش فردی و اجتماعی ،بر طبق اسییاسیینامه سییازمان جهانی بهداشییت و از ديدگاه همه
ملتها و نزد همه مااتب ،يای از مهمترين و ابتدايیترين حقوق و نیازهای بشییر تلقی شییده
ا ست و د ست يافتن به با ترين سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی تمامی دولتها به ح ساب
میآيد (رمضانخانی ،سیاری )1389 ،هر کشوری برای دستیابی به اهداف بهداشتی مورد انتظار
خود اقداماتی را در سطح ملی پیش بینی میکند و با تر سیم چ شماندازهای آينده ،برر سی و
شنا سايی نیازهای بهدا شتی خود ،تعیین چالشهای اين حوزه ،تدوين راهبردها و روياردهای
کالن و روش های اجرايی به طراحی برنامه های عملی اقدام میکند .برنامه آموزش بهداشیییت
جامع برای ارتقاء زندگی سالم و ت ضعیف رفتارهای بهداشتی پرخطر در میان همه دانشآموزان
1. Rafiee
2. Babai, Cardan, Aghazadeh, Noribayat
3. Mo PK
4. Potvin
5. Albert
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طراحی شده است تا کودکان در مورد حفظ سالمت خود مسئو نه عمل کنند .آموزش بهداشت
پايه و اساس ترويج سالمت است که به عنوان يای از اجزای ارتقای بهداشت مدارس محسوب
شده و بخش مهم اجزای ديگر نیز محسوب میشود (ورمونت )2010 ،1با توجه به تاکید منشور
اوتاوا بر آموزش به عنوان پیش نیاز سالمت ،سازمان جهانی بهداشت مدراس مروج سالمت را
برا ساس من شور اوتاوا تعريف کرده ا ست که در آن بر برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس
و مشییارکت والدين و جامعه در برنامههای ارتقای سییالمت در مدارس به عنوان اجزايی از آن
تاکید شده است (منشور اتاوا برای ارتقاء سالمت ،1986 ،2سازمان جهانی بهداشت.)2014 ،
برنامههای درسی و آموزش رسمی هر کشور بايد در خدمت اهداف ملی آن کشور بوده و
در تربیت متخصیصیان آينده آن جامعه ،نقش موثری ايفا کند؛ لذا جای ترديد نیسیت که تمامی
کشورها بايد در زمینه طراحی و توسعه برنامههای ملی خود بر سیاستهای بهداشتی و ارتقای
سالمت به منظور رشد و شاوفايی افراد و تغییر در روند رشد جامعه تاکید کنند .به اين امر در
ا صول  29 ،43 ،100قانون ا سا سی ک شور نیز توجه شده ا ست .در اين ا صول به بهدا شت و
سییالمت به عنوان حق هر فرد ايرانی تاکید شییده اسییت که دولت موظف به برنامهريزی برای
تامین و تو سعه آن میبا شد .از سوی ديگر امروزه ثابت شده ا ست ،تعالیم بهدا شتی بیش از
درمان به پیشگیری و کنترل بیماریها اعتبار و اهمیت قايل است و درمان به تنهايی برای کنترل
عوامل مختل کننده سالمتی کافی نیست و بسیاری از بیماریها صرفا با رعايت بهداشت فردی
و اجتماعی قابل کنترل اسییت .بنابراين چنانچه سیییاسییتهای بهداشییتی در جهت ارايه خدمات
بهداشییتی ،درمانی به اندازه کافی از طريق آموزش سییالمت در مدارس پشییتیبانی نشییود ،موفق
نخواهد بود (اساندری ،رفیعی پور.)1384 ،
سالمت کودکان و نوجوانان به طور روز افزون صفحات اول روزنامهها را به خود اختصاص
میدهد و در راس اهداف و اولويت های سیییالمت ملت ها قرار دارد .رفتار های پرخطر قابل
پی شگیری از قبیل م صرف مواد ،رفتارهای جن سی نا سالم و محافظت ن شده ،فقر رژيم غذايی،
نداشتن فعالیت جسمی ،به کار نبردن کمربند ايمنی و رفتارهای خشونت آمیز به طور معنادار با
ابتال و مرگ و میر نوجوانان در ارتباط اسییت (کولبوک .)2002 ،3سییبکهای زندگی ناسییالم از
1. Vermont Health Education Guidelines For Curriculum And Assessment
2. Ottawa Charter For Health Promotion
3. Kulbok
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قبیل ندا شتن فعايتهای ج سمی ،رژيمهای غذايی ،کمبود سبزيجات و فیبر در رژيم غذايی به
عنوان مهمترين رفتارهای مرتبط با سییالمتی کودکان گزارش شییده اسییت (زارعی 1و همااران،
 .)2012بنابراين سییالمتی 2و تندرسییتی يای از نیازهای ضییروری بشییر اسییت .خوشییبختانه
سیاستگذاران نظام تعلیم و تربیت نیز اهمیت موضوع سالمت را مورد توجه قرار دادهاند .آنها
بر اين باورند که اگر اين نظام میخواهد به هدف غايی خود که «تحقق حیات طیبه» اسیییت
د ست يابد ،نبايد از بعد سالمت غافل شود .از اين رو يای از ساحتهای ا سا سی تربیت را
ساحت زي ستی و بدنی در نظر گرفتهاند؛ ساحتی که به طور م ستقیم ارتقای سالمت را مورد
توجه قرار داده اسییت (سییند تحول بنیادين آموزش و پرورش )1390،به اين ترتیب موضییوع
ارتقاء سیییالمت در دوره ابتدايی بايد مورد توجه جدی قرار گیرد و دانشآموزان بايد برنامه
در سی را تجربه کنند که به افزايش سواد سالمت آنها منجر شود .سواد سالمت که به عنوان
برونداد آموزش سیییالمت در نظر گرفته میشیییود (ناتبیم )2000 ،3معرف توانمندی فرد در
د ستیابی به مباحث بهدا شتی ،درک ،انتقال و کارب ست آن و همچنین ت صمیمگیری در ست در
برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاء سالمت خود و ديگران است (ناتبیم .)2008 ،پیترسون،4
کوپر 5و لرد )2001( 6نیز سازهای به نام سواد سالمت معلمان 7مطرح کردهاند که عبارت ا ست
از توانايی معلمان در دسییتیابی ،تفسیییر و درک خدمات بهداشییتی پايه به همراه شییايسییتگی در
کاربرد اين اطالعات و خدمات به شیییوهای که يادگیریِ مفاهیم و مهارتهای بهداشییتی را در
دانشآموزان بهبود بخشیییند .با افزايش سیییواد سیییالمت يک معلم ،داوریهايی که او در مورد
سییالمت دانشآموز میکند به اندازه نظر يک پزشییک قابل اعتماد میشییود (بلتینگ 8و بلتینگ،
 .)2011بیگمان از همین روست که در سال  2002سازمان يونساو برنامهای با عنوان آموزش
و يادگیری برای آي ندهای پايدار 9برای دانشآموزان را تدوين کرد و يای از چ هار مضیییمون
1. Zarei
2. Health
3- Nutbeam
4- Peterson
5. Cooper
6. Laird
7. Teacher Health Literacy
8. Belting
9. Teaching and Learning for A Sustainable Future.
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موجود در برنامهی درسییی آن را آموزش بهداشییت و سییالمت قرار داد (يونسییاو.)1380 ،1
همچنین اصل  29قانون اساسی ،سالمت را حقی همگانی می شمرد .با توجه به اين که معلمان
تربیت نسل آينده را برعهده دارند پس از اين حق برخوردارند که برای حفظ و ارتقای سالمت
آنان و دانشآموزان آينده ،برنامه در سی طراحی کنند (قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی ايران،
 .)1358بنابراين پیشگیری از بیماریها و ارتقای سالمت مردم همواره مورد توجه نظام بهداشتی
کشور در ايران بوده است (رضوانی .)1392 ،مطالعات سازمان جهانی بهداشت در سال 2015
روی رفتارهای سالمت در  35کشور جهان نشان میدهد که قريب به  60درصد کیفیت زندگی
و سالمت افراد به سبک زندگی و رفتارهای شخ صی آنها ب ستگی دارد .به نظر میر سد که در
شرايط کنونی ايران ،به شدت نیازمند آن هستیم تا در راستای ارتقای سالمت گروههای مختلف
جامعه از جمله دانشآموزان گام برداريم تا بتوانیم جامعهای سالمتر دا شته با شیم .پژوهش ملی
انجام شده در  5استان کشور که بر روی افراد  18سال به با انجام شده گويای آن است که به
طور کلی سطح سواد سالمت در ايران پايین ا ست (طهرانی بنیها شمی و همااران.)1388 ،
پژوهش انجام شده در سال  1391در جامعه شهری کرمان نیز پايین بودن سطح سواد سالمت
را در اين ا ستان ن شان داده ا ست (ناويی مقدم ،پروا ،امیرا سماعیلی ،بان شی .)1390 ،لذا علی
رغم اهمیت تربیت مسیالل بهداشیتی نتايج پژوهشها مويد آن اسیت که اين امر در ايران مورد
غفلت و بی توجهی قرار گرفته و اقشار مختلف مردم و به ويژه معلمان و دانشآموزان از سطح
سییواد سییالمت برخوردار نیسییتند .هر چند تاکنون در ايران مطالعهای پیرامون بررسییی آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت دانشآموزان در تمامی ابعاد انجام نگرفته است اما برخی از يافتههای
پژوهشهای مرتبط با سیییالمت میتواند در اين جا کمک کننده باشیییند .ايمانی ،رخشیییانی ،و
طباطبايی ( )1383در پژوهش خود دريافتهاند تنها يک درصییید از معلمان ابتدايی در مورد
بهداشییت محیط و نیازهای بهداشییت جسییمانی و روانی دانشآموزان اطالعات مطلوبی دارند.
ياف ته های ارا له شیییده در با میتوان ند ت هد يدی برای کیف یت آموزش معل مان و همچنین
دانشآموزان آتی باش یند .امروزه پژوهشها نشییان داده اسییت که علت بسیییاری از بیماریهای
مییییزمن ،سبک زندگی و رفتارهای ان سان ا ست .آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت يای از
بهترين راههايی است که دانشآموزان توسط آن میتواننییید سیییالمتی خیییود را حفظ و کنترل
1. UNESCO
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نمايند (فرزيانپور )1391 ،قسیییمت زيادی از جمعیت کشیییور را کودکان و نوجوانان تشیییایل
میدهند .علیرغم ايناه دانشآموزان در شال گییییرفتن ن سل آينده و ارتقای سالمت اجتماع
بسیار مهم هستند چون در مرحله نسبتاً سالمی از زندگی در نظر گرفته می شوند ،در تالشهای
ارتقای سالمت در سرا سر جهان به عنوان يک اولويت در نظر گرفته نمی شوند (کن ،اوزديلی،
ايرو )2008 ،1اين در حالی اسیییت که آنان به ندرت به مهارت های زندگی يا اجتماعی برای
مديريت سالمتی يا عواطفشان فار میکنند و ممان است از ايناه مسئولیت خود مراقبتی را به
آنه یا میده ییم ناراحت شوند يا هنگامی که با مشاالت روبرو میش یوند ،افس یرده ش یوند (لی
و لوک )2008 ، 2در مطالعه حسین خ یانی( )2005روی دانش یجويان پرس ی یتاری نش ی یان داد
ک ی یه تنه ی یا 1/3درص ی ید دانش ی یجويان مورد بررسی دارای رفتارهای بهداشتی در حد خوب
بودند در حالی که  88در صد آنها رفتارهای بهدا شتی در حد متو سطی را دا شتند .همچنین در
بع ید جه یانی محقق یان نش یان دادن ید ک یه دانشآموزان زي یادی در رفتاره یای پرخطر مانن ید
اسیتعمال الایل ،اسیتفاده از تنبیاکو ،عیدم فعالییت فیزيایی ،رژيیم غیذايی ناسیالم درگییر
میشیییوند (حسین خانی )2005 ، 3در مطالعهای که توسیییط روزموز 4و همایییاران در سیییال
 2005در مدارس نواحی جنوبی آ باما در بیرمنگام 5انجام شییید ،بررسیییی ارتقای سیییالمت و
رفتارهای پرخطر در دانشآموزان پسیر نشیان داد کیه  32درصید از واحیدهای مورد پژوهش
دارای اضافه وزن 12 ،درصد سیگاری 27 ،درصد عادت به مصرف ماری جوانا و  34درصد از
آنها رفتارهای پرخطر جنسیییی دارند (روزموز و همااران .)2005 ،همچنین بررسیییی تطبیقی
دانشآموزان ايران با چهار کشور ژاپن ،استرلیا ،فرانسه ،ترکیه نشان میدهد که مولفههای چاقی،
تغذيه ،سیییگار ،بهداشییت دهان و دندان ،بیمارهای مقاربتی و رفتارهای پرخطر در ايران رو به
افزايش است (کريسول )2010 ،6لذا به دلیل اهمییت شناسیايی فاکتورهیای میؤثر در پیذيرش
رفتارهای بهداشت و ارتقای سالمت در قشر دانشآموز و سختتر بودن تغییر ع یادات ناس یالم
پذيرفتیه شده در دوران جوانی در بزرگسالی بايستی به اين امر در قوانین و اسناد با دستی و به
1. Can, Ozdilli, Erol
2. Lee ∞ Loke
3. Hossein Khani
4. Rozmus
5. Albama At Birminham
6. Creswell
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تبع آن در مدارس توجه وافر شود (لی و لوک .)2008 ،به طوری که فتحی واجارگاه  ،عارفی و
شريفیان ( )1391نیز در پژوه شی با عنوان «برنامههای در سی تربیت شهروندی :اولويتی پنهان
در نظام آموزش و پرورش ايران» نشان میدهد که آموزش مولفههای بهداشت به عنوان بخشی
از آموزش شهروندی در برنامه درسی نظام آموزش رسمی ايران مغفول واقع شده است .ايزدی
و همااران کتابهای دوره ابتدايی را بر اسییاس مؤلفههای آموزش سییالمت مورد بررسییی قرار
دادهاند و به اين نتیجه رسیییدهاند که از میان مؤلفههای انتخاب شییده به مؤلفه ورزش و تحرک
بدنی بیش از ساير مؤلفهها پرداخته شده است و به مؤلفهها و شاخصهای آموزش بهداشت در
کتابهای دوره ابتدايی به طور متوازن پرداخته نشده است (ايزدی )1393 ،صالحی و همااران
نیز کتابهای دوره ابتدايی را بر اسیییاس مؤلفههای آموزش جهانی مورد تحلیل قرار داده و به
اين نتیجه رسیدند که به هر کدام از مؤلفهها به يک اندازه پرداخته نشده است (صالحی عمران،
ايزدی ،رضايی )1390 ،در پژوهشهای مشابه ديگر ،تورانی و همااران هرکدام جداگانه به اين
نتايج د ست يافتند که آموزش مولفههای سالمت و بهدا شت ب صورت پراکنده و ب سیار کم در
کتب ابتدايی مشاهده شده است و میزان توجه به سالمت به میزان مورد انتظار نمیباشد (برقی،
.)1398
براساس ناکارآمدی روشهای مرسوم ،پايین بودن سطح آموزشهای مولفههای بهداشتی و
سالمت ،ناکارآمد بودن محتوای کتبهای در سی موجود لزوم تغییر آن و ا ستفاده از شیوههای
آموزش اثربخش آموزش بهداشیییت نمود بیشیییتری پیدا میکند .همانطور که بیان گرديد برای
ايجاد تغییر و تحول و به منظور جلوگیری از بیماری ها و ارزش قايل شیییدن به بهداشیییت و
سالمت نیروی ان سانی کارآمد که مدنظر طرح تحول بنیادين و طرح تحول نظام سالمت ا ست
باي ستی به آموزش روشهای بهدا شت به اق شار مختلف جامعه به ويژه دانشآموزان در سنین
پايین توجه وافر نمود .از آنجايی که نظام مدر سه تأثیری م ستقیم بر کودکان و نوجوانان و تاثیر
غیرمستقیم بر بزرگسا ن دارد ،به نظر میرسد استفاده بهینه از آموزش بهداشت در دوره دبستان
يای از سهلالوصولترين راههای آموزش عمومی به مردم است .همانطور که بوسچنر)2013(1
بیان میکند نگرشهای بهدا شتی که در دوران کودکی شال میگیرند مادام العمر و تغییرناپذير
هسییتند و در اين راسییتا گنجاندن مفاهیم پايه و عمیق بهداشییت و سییالمت در دروس مقاطع
1. Buschener
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تحصیییلی باعث میشییود که دانشآموزان از ابتدا و در زمان تاوين و شییالگیری شییخصیییت
اجتماعی آنها به عنوان شییهروندان آينده ،رعايت بهداشییت و ارتقای سییالمت را به عنوان يک
مسئولیت انسانی و اخالقی در وجود خود نهادينه کنند .پس آشاار است که موفقیت در تربیت
بهداشت دانشآموزان در مدارس بدون تدوين برنامهای به منظور آموزش مولفههای بهداشتی و
سییالمت آنها در دوره ابتدايی میسییر نخواهد بود .بنابراين آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت
میتواند اين فرصیییت را در اختیار معلمان و دانشآموزان قرار دهد تا دانش و مهارت هايی را
کسب کنند که در طول زندگی ،آنها را به سوی عادات و رفتار بهداشتی مناسب رهنمون سازد.
لذا طراحی الگو و برنامهريزی به منظور افزايش آموزش ،اصالح رفتارهای بهداشتی نامطلوب و
ايجاد و حفظ رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در دانشآموزان دوره دب ستان امری اجتناب ناپذير
ا ست .بر اين ا ساس هدف مقاله آن ا ست که الگويی برای آموزش بهدا شت به منظور حفظ و
ارتقای سالمت دانشآموزان در دوره دبستان بر اساس مفروضههای نظام سالمت طراحی شود.
سؤاالت تحقیق
در راسییتای اهداف پژوهشییی فوق ،پژوهش حاضییر ،به دنبال دسییت يابی به پاسییخی برای
پرسشهای زير است.
 تبیین برنامه درسییی وضییع موجود آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت در دوره دبسییتانچگونه است؟
 الگوی بهینه برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت از بعد منطق ،اهداف ،محتوا،ف عال یت های يادگیری ،نقش معلم ،مواد و م نابع ،گروهب ندی دانشآموزان ،م اان ،ز مان و
ارزشیابی در دوره دبستان چه ويژگیها و مختصاتی دارد؟
 اعتبار الگوی بهینه برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره دبستان به چهمیزان است؟
روش پژوهش
در اين پژوهش از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی استفاده شد .در طرحهای تحقیق آمیخته
اکتشییافی ،پژوهشییگر درصییدد زمینه يابی«موقعیت نامعین» میباشیید .برای اين منظور ابتدا به
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گردآوری دادههای کیفی میپردازد .انجام اين مرحله او را به توصیییف جنبههای بی شییماری از
پديده هدايت میکند .با ا ستفاده از اين شنا سايی اولیه اماان صورت بندی فر ضیههايی درباره
بروز پديده مورد مطالعه فراهم می شود پس از آن در مرحله بعدی ،پژوهشگر میتواند از طريق
گردآوری دادههای کمی ،فرضیییهها را مورد آزمون قرار دهد (مو  .)1397 ،جامعه آماری برای
بررسیییی وضیییعیت موجود (تحلیل محتوای کمی کل کتابهای درسیییی دوره ابتدايی و برای
تشییخیص وضییعیت مطلوب (الگوهای موجود در آموزش بهداشییت ،مولفهها و مفروضییات
آموزش بهداشت ،طرح تحول بنیادين آموزش و پرورش ،طرح تحول نظام سالمت ،چشم انداز
بی ست ساله ،قانون ا سا سی ،م صوبات مجلس در حیطه سالمت ،برنامه تو سعه سوم ،چهارم و
پنجم) میبا شد و برای طراحی و اعتبار سنجی آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت از دو نوع
جامعه آماری  -1متخ ص صان بهدا شت و سالمت  -2صاحبنظران تعلیم و تربیت آموز شی
ا ستفاده کرديم .معیار ا صلی ورود به پژوهش «دا شتن مدرک تخ ص صی دکتری در ر شتههای
تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت ،داشتن کارشناسی ارشد حداقل بیست سال تجربه ،کتاب و
مقاله تخ ص صی در حوزه مربوطه بود که به صورت هدفمند و با توجه به اطالعات به د ست
آمده از موارد قبلی انتخاب گرديدند و تا زمان اشیییباع يافته ها مورد مصیییاحبه قرار گرفتند.
جمعآوری دادهها در بخش کیفی از طريق مصییاحبه نیمه سییاختاريافته انجام شیید .به طوری که
نمونهگیری از کلیه کتابهای دوره دبستان نیز به صورت عمدی و هدفمند انجام شد .يعنی کل
جامعه آماری ( 35کتاب) به صییورت عمدی به عنوان نمونه آماری جهت تحلیل محتوا انتخاب
شدند .همچنین نمونه از متخ ص صان بهدا شت و سالمت و صاحبنظران تعلیم و تربیت در
مصاحبه به صورت هدفمند و مالک محور تا رسیدن به حد اشباع نظری انجام شد .با توجه به
اين که تحقیق حاضییر در چند مرحله و با بهرهگیری از روشهای مختلف انجام شییده اسییت،
ابزارها و روش های جمعآوری داده ها در  4مرحله انجام گرفت  .1مرحله اول مطالعه منابع،
کتب ،مقا ت و سايتهای اينترنتی شنا سايی شد .سپس با د ستهبندی کردن کتب و مقا ت و
سیییاير منابع مرتبط با عنوان پژوهش ،از طريق مطالعات کتابخانهای و فیش برداری ،اطالعات
مورد لزوم جمعآوری گرديد .2 .مرحله دوم مطالعه وضییعیت موجود کتب درسییی و وضییعیت
مطلوب اسناد با دستی ايران ،اطالعات مورد نیاز از دو طريق جمعآوری گرديد  .3مرحله سوم
برای بررسی وضعیت موجود و برای تشخیص وضعیت مطلوب ،از روش جديدی که بر گرفته
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از نظريه سیستمهاست ،برای پردازش نتايج استفاده شد .اين روش آنتروپی شانون میباشد که
پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جديد و به صیییورت کمی مطرح میکند .بر
ا ساس اين روش تحلیل دادهها ،در تحلیل محتوا ب سیار قویتر و معتبرتر عمل میکند .آنتروپی
در تئوری اطالعات ،شییاخصییی اسییت برای اندازهگیری عدم اطمینان که به وسیییله ،يک توزيع
احتمال بیان می شود .بر ا ساس اين روش که به مدل جبرانی م شهور ا ست ،محتوای کتابهای
در سی دوره ابتدايی و ا سناد با د ستی از نظر پا سخگو (دروس شش ساله دوه ابتدايی و پیش
زمینههای قانونی ا سناد با د ستی) و دوازده مؤلفه ا صلی و  58مولفه فرعی آموزش بهدا شت و
ارتقای سییالمت مورد بررسییی قرار گرفت .4 .مرحله چهارم مصییاحبه با متخصییصییان تعلیم و
تربیت ،آموزش بهداشیییت ،معلمان انجام شییید و در نهايت از طريق مصیییاحبه ( 15نفر از
متخ ص صین تعلیم و تربیت و آموزش بهدا شت) و پر س شنامه الگوی پی شنهادی با  18نفر از
آگاهان کلیدی اعتبارسیینجی و رفع نقايص الگوی پیشیینهادی به کار گرفته شیید .روش تعیین
روايی تحل یل محتوای پژوهش حاضیییر نیز بدين صیییورت بود که برای انت خاب مول فه ها و
شاخصهای مفرو ضههای نظام سالمت ،از منابع مرتبط در د سترس ا ستفاده شد؛ مثال حلم
سر شت ( ،)1389ا ساندری ( ،)1384جامی سون ( ،)1993مظلومی ( )1395و ...پس از ا ستفاده
از منابع متعدد ،مولفهها و شییاخصهای اين پژوهش به تأيید تعدادی از متخصییصییان تعلیم و
تربیت ،آموزش بهداشت و کارشناسان بهداشت و مسئو ن مرتبط با سالمت رسید .در نهايت با
کنار هم قرار دادن نتايج بخش کیفی ( شیوه اسنادی ،تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختاريافته)
با ا ستفاده از روش سنتز پژوهی ( 1سیدی ،احمدی )1398 ،و با تاکید بر پژوهش نظريهای و با
بهرهگیری از شیوه تحلیلی -ا ستنتاجی ،تجزيه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده انجام شد و
الگوی پیشنهادی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره ابتدايی طراحی و تدوين گرديد.

1. The Research Synthesis
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یافتهها
سوال یک :و ضعیت برنامه در سی موجود آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت در دوره دب ستان
چگونه است؟

در اين بخش برای پا سخ سوال اول پژوهش ،برنامه در سی موجود مولفههای سالمت دورهی
ابتدايی دارای چه ويژگی هايی ا ست؟ و همچنین برای برر سی و ضعیت موجود برنامه در سی
آموزش بهداشییت از روش تحلیل محتوا اسییتفاده شییده اسییت .در تحلیل کتب ،واحد تحلیل
صفحات (متن ،پرسشها و تمرين ها ،تصاوير) میباشد .که شامل بخشهای نوشتاری ،تصاوير
و تمرينها و پرسشهاست .به همین خاطر واحد تحلیل صفحات انتخاب گرديد تا هم دروس،
روان خوانیها ،پرسشها و تمرينها و تصاوير را شامل شود .برای بررسی وضعیت موجود ،در
اين پژوهش تالش کرديم از روش جديدی که برگرفته از نظريه سی ستمها ست ،برای پردازش
نتايج استفاده شود .اين روش آنتروپی شانون است که پردازش دادهها را در بحث تحلیل محتوا
با نگاه جديد و به صورت کمی مطرح میکند به طوری که مجموعه فراوانیهای به دست آمده
بر حسییب هر مؤلفه تهیه گرديده و بر اسییاس مرحله اول روش آنتروپی شییانون به صییورت
دادههای بهنجار شده در آمدهاند .سپس بر ا ساس مرحله دوم روش آنتروپی شانون مقدار عدم
اطمینان دادههای حاصل از جداول مذکور به ترتیب در جداول آورده می شوند و بعد بر اساس
مرحله سییوم روش آنتروپی شییانون ضییريب اهمیت اطالعات به دسییت میآيد تا بدين طريق
مشیییخص شیییود که به طور کلی بیشیییترين میزان توجه و اهمیت به کدام مؤلفه تعلق دارد.
مفروضههای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دارای  12جز  -1سالمت جسم -2 1سالمت
تغذيه  -3 2سالمت محیط -4 3سالمت محیط زيست -5 4سالمت خانواده -6 5حوادث

ايمنی6

 -7تحرک بدنی -8 7سیییال مت روانی -9 8پیشیییگیری از رف تار های پرخطر - 10 9کنترل و

1. Physical Health
2. Health Nutrition
3. Environmental Health
4. Environmental Health
5. Family Health
6. Safety Incidents
7. Physical Activity
8. Mental Health
9. Prevention Of Risky Behaviors

41

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آموزش بهداشت و...

پیشییگیری از بیماری ها -11 1معلولیت -12 2بهداشییت عمومی و بهداشییت مدرسییه( 3اسییاندری،
رفیعی پور .)1384 ،
جدول  :1تحلیل محتوای (میزان فراوانی )کل کتابهای درسی دوره ابتدايی بر اساس مفروضههای نظام سالمت
نتایج تحلیل محتوای

کتابهای تحلیل شده

کل کتابهای درسی
دوران ابتدایی

 35کتاب دوره ابتدايی

کل فراوانی به دست

شاخص و مقدار

آمده

فراوانی

8262

سالمت روان2405 :
معلولیت 58:

سالمت روان

2405

بیشترین خرده شاخص:
مهیارت های حرکتی با
فراوانی1167 :

رتبهبندی شاخصها در
کل ک تاب های دوران

تحرک بدنی

1587

کمترین خرده شاخص:

ابتدائی بر اساااس مینان

سالمت تغذيه

1490

اعت یاد و مواد م خدر با

فراوانی

سالمت خانواده

904

فراوانی صفر

بهداشت عمومی و بهداشت

515

مدرسه
سالمت جسم

376

سالمت محیط

351

حوادث ايمنی

212

محیط زيست

153

پیشیییگیری از رفتییارهییای

110

پرخطر
ک ن ترل و پیشییی گ یری از

101

بیماریها
معلولیت

58

1. For Disease Control And Prevention
2. Disability
3. Public Health And Health School
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جدول  :2تحلیل محتوای (میزان فراوانی )کل اسناد با دستی بر اساس مفروضههای نظام سالمت
اسناد باالدستی

کل فراوانی به

شاخص و مقدار فراوانی

دست آمده
تحول بنیادين

191

قانون اساسی

43

تحول نظام سالمت

65

سالمت روان97 :
معلولیت0 :
سالمت روان23 :
سالمت محیط ،معلولیت0 :

ن تایج تحل یل محتوای
اساا ناد باال دسااتی

کنترل و پیشگیری از بیماریها32:
تحرک بدنی  ،سااال مت روان،

جمهوری اسالمی ایران

پیشااگیری از رفتارهای پر خ ر،
معلولیت0 :
د ستورالعملهای حوزه

817

سالمت

سالمت تغذيه 246:
معلولیت1 :

قوانین توسعه 3،4،5

388

سالمت تغذيه 48:
معلولیت1 :

جدول : 3بیشترين و کمترين ضريب اهمیت مولفههای بهداشت در کتابهای درسی و اسناد با دستی
کتابهای هر پایه تحصیلی

بیشترین ضریب اهمیت

کمترین ضریب اهمیت

کتابهای پایه اول ابتدایی

سالمت تغذيه ()0/17

معلولیت ()0

کتابهای پایه دوم ابتدایی

سالمت تغذيه ()0/21

پیشگیری از رفتارهای پرخطر ()0/019

کتابهای پایه سوم ابتدایی

سالمت تغذيه ()0/17

معلولیت ()0/032

سالمت روانی()0/16
کتابهای پایه چهارم ابتدایی

سالمت تغذيه ()0/22

معلولیت ()0/016

کتابهای پایه پنجم ابتدایی

سالمت تغذيه ()0/18

معلولیت ()0/023

کتابهای پایه ششم ابتدایی

سالمت روانی()0/13

پیشگیری از رفتارهای پرخطر ()0/031

سالمت تغذيه()0/16
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کتابهای هر پایه تحصیلی

بیشترین ضریب اهمیت

کمترین ضریب اهمیت

قانون اساسی

سالمت روانی ()0/72

سالمت ج سم ،محیط زي ست ،حوادث ايمنی،

د ستورالعمل و بخ شنامههای

سالمت روانی ()0/28

تحرک بدنی ،پیشیییگیری ازرفتارهای پر خطر،
کنترل و پیشگیری از بیماريها ،معلولیت ()0
معلولیت ()0

حوزه سالمت
سند تحول بنیادین

سالمت روانی
()0/06

قوانین توسعه 5 ،4 ،3
طرح تحول نظام سالمت

تحرک بدنی ،پیشیییگیری از رفتارهای پرخطر،
محیط زيسیییت ،حوادث ايمنی ،تحرک بدنی،
پیشگیری از رفتارهای پر خطر ،معلولیت ()0

سالمت تغذيه ()0/14

سالمت جسم ()0/053

تحرک بدنی ()0/13

معلولیت ()0/053

کنترل و پیشگیری از

سالمت تغذيه ،سالمت محیط زي ست ،سالمت

بیماری ها ()0/50

خانواده ،تحرک بدنی ،سالمت روانی،
پیشگیری از رفتارهای پرخطر ،معلولیت ()0

به منظور بررسی وضعیت برنامه درسی موجود آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره
دبستان از روش تحلیل محتوا استفاده شد .با توجه به تحلیل محتوای کتابهای درسی به عنوان
وضعیت موجود دوره ابتدايی از مجموع کتب پايه اول ابتدايی ( )511فراوانی ،از کتب پايه دوم
ابتدايی ( )682فراوانی ،از مجموع کتب پايه سوم ابتدايی ( )2415فراوانی ،از مجموع کتب پايه
چهارم ابتدايی ( )1157فراوانی ،از مجموع کتب پايه پنجم ابتدايی ( )1477فراوانی ،از مجموع
کتب پايه شییشییم ابتدايی ( )2020فراوانی ،از مجموع کل کتابهای شییش سییاله دوره ابتدايی
( )8262فراوانی ،در رابطه با مفاهیم کلیدی مولفههای نظام سیییالمت پرداخته شیییده اسیییت.
همچنین در ا سناد با د ستی به عنوان ت شخیص و ضعیت مطلوب از مجموع برر سی کل قانون
ا سا سی )43( ،فراوانی ،از مجموع برر سی کل سند تحول بنیادين )191( ،فراوانی ،از مجموع
برر سی کل د ستورالعمل و بخ شنامههای حوزه سالمت )817( ،فراوانی ،از مجموع برر سی کل
قوانین توسییعه سییوم ،چارم و پنجم )388( ،فراوانی ،از مجموع بررسییی کل طرح تحول نظام
سالمت )65( ،فراوانی که در  12مولفه ا صلی و  57مولفه فرعی در  35جلد کتاب در سی دوره
ابتدايی و ا سناد با د ستی در سال تح صیلی  95-96در  8عنوان کتاب فار سی ،علوم ،هديههای
آسمان ،قرآن ،رياضی ،مطالعات اجتماعی ،کار و فناوری و تفار و پژوهش بررسی شده است.
44

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آموزش بهداشت و...

به طوری که کمترين میزان فراوانی مولفههای نظام سیییالمت متعلق به کتب پايه اول در درس
قرآن ( 60فراوانی) بوده و بیشیییترين میزان فراوانی مربوط کتب پايه سیییوم در درس رياضیییی
( )1053میبا شد .همچنین در کل کتابهای دوره ابتدايی ( شش ساله دوره ابتدايی) بی شترين
توجه از بین تمام مولفههای نظام سالمت در شاخص سالمت تغذيه با ضريب اهمیت ()0/16
و سییالمت روان ( )0/13میباشیید و کمترين ضییريب اهمیت مربوط به شییاخص پیشییگیری از
رفتارهای پرخطر با مقدار ( )0/031به دست آمد.
در اين بخش ،پژوه شگر به دلیل ايناه در طی برر سی و ضع موجود کتابهای در سی و
چهارچوب مفهومی مولفههای آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت قادر به طراحی دقیق الگو
مطلوب برنامه درسیییی بر اسیییاس مدل اکر نبود به توصییییف دادههايی میپردازد که از طريق
مصاحبه با سیاستگذاران و متخصصان آموزش بهداشت و ارتقای سالمت به دست آمدهاند.
جدول  .4نتايج مصاحبه نیمه ساختاريافته از متخصصان تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت
مولفهها

سواالت
م شکالت مجود در نظام آموز شی ک شور

مولفه اصلی :نیازها در سطح کالن

در حی ه سالمت

مولفه فرعی :تربیت معلمان متخصص و عالقمند

مهارتها و شایستگیها حوزه سالمت

مولفه اصلی :از پیش تعیین شده
مولفه فرعی :بهداشیییت خاک و اهمیت آن ،آگاهی در مورد
مسالل بهداشتی مدارس

روش های تدریس آموزش ب هداشااات و

مولفه اصلی :روش تدريس غیر مستقیم

ارتقا سالمت

مول فه فرعی :گردش علمی و ف عا يت های خارج از کالس،
استفاده از منابع ديداری و شنیداری

روش های ارز یابی آموزش ب هداشااات و

مولفه اصلی :ارزيابی رفتار و نگرش به آموزش بهداشت

ارتقاء سالمت

مولفه فرعی :مشاهده تغییر رفتار بچهها در طول زمان

موانع موجود در آموزش بهدا شت و ارتقا

مولفه اصلی :موانع يه در اجرا

سالمت

مولفه فرعی :عدم وجود معلمان متخصص و عالقهمند
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سوال دو :الگوی م لوب برنامه در سی آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت از بعد من ق،
مقاصاااد و اهداف ،محتوا ،فعالیت های یادگیری ،نقش اسااتاد ،مواد و منابع ،گروهبندی
دانشآموزان ،مکان ،زمان و سنجش و ارز شیابی در دوره دب ستان بر ا ساس مفرو ضههای
نظام سالمت چه ویژگیها و مختصاتی دارد؟
برای طراحی الگوی مطلوب نیز با استفاده از روش سنتز پژوهی با تاکید بر پژوهش نظريهای بر
اساس اطالعات جمعآوری شده از طريق  3مرحله به طراحی الگو پرداخته شد.
در مرحله اول حوزههای مرتبط با برنامه درسییی که شییامل مبانی روانشییناختی ،مبانی فلسییفی،
مبانی جامعه شیییناختی ،مبانی برنامه درسیییی ،مبانی مطالعه حوزه ديدگاهها و روياردها برنامه
در سی ،تجارب و نوآوریهای آموزش بهدا شت در ک شورهای ديگر و تحلیل مفاهیم نظری و
تجربی آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت مشییخص مورد مطالعه قرار گرفت .در اين مرحله
پايههای تئوريای و مبانی نظری در منابع و متون داخلی و خارجی شیییامل :کتابها ،مقا ت،
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ک شور و سايتهای اينترنتی مرتبط با مو ضوع مورد
بررسی و اطالعات زم جمعآوری گرديد.
در مرحله بعد ،به منظور تعیین عنا صر راهبردی آموزش بهدا شت بر ا ساس مفرو ضههای نظام
سالمت و ضعیت موجود (تحلیل محتوای کمی کل کتابهای در سی دوره ابتدايی مورد مطالعه
قرار گرفت .و با اسییتفاده از روش تحلیل آنتروپی شییانون وضییعیت موجود کتبهای درسییی،
توجه و عدم توجه به مولفههای آموزش بهداشت در پايههای مختلف مشخص شد .در ادامه به
دلیل ايناه در طی بررسیییی با اسیییتفاده از مبانی و چهارچوب مفهومی و نتايج تحلیل محتوا
حوزههای مرتبط اماان طراحی و پاسیخگويی مسیتند الگوی برنامه درسیی بر اسیاس مدل اکر
اماانپذير نبود م صاحبه نیمه ساختار يافتهای از متخ ص صان تعلیم و تربیت و آموزش بهدا شت
و دبیران با تجربه آموزش و پرورش انجام شییید که برای تحلیل داده ها ،پاسیییخ هر يک از
پرسشها در کنار هم گردآوری شدند .اين پاسخها چندين بار به صورت فعال و تعاملی خوانده
شدهاند و سپس به صورت باز کدگذاری شدند .پس از کدگذاری باز ،دادههای حاصل از آن بر
اسییاس محورهای مشییترکی که میان آنها بروز يافته اسییت در کنار هم قرار می گیرند و فراونی
آنها محاسبه میشود .سپس کدهای محوری بر اساس همانندی و ناهمانندی هايی که با ياديگر
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دا شتند در تم هايی گنجانده شدند .کدهای محوری تحت پو شش آن در نرم افزار اس پی اس
اس وارد شییدند تا بتوان با اسییتفاده از آمار توصیییفی ،فراوانی و درصیید هر يک را در پژوهش
آ شاار کرد .در نهايت با کنار هم قرار دادن اين دادهها با ا ستفاده از روش سنتز پژوهی با تاکید
بر پژوهش نظريهای و با بهرهگیری از شییییوه تحلیلی -اسیییتنتاجی ،تجزيه و تحلیل اطالعات
جمعآوری شده انجام شد و در نهايت برای تو صیف عنا صر الگو آموزش بهدا شت از عنا صر
دسته بندی شده توسط وان اکر استفاده شد .الگوی تار عنابوتی اکر برای نشان دادن ارتباط و
تعامل درونی عناصییر و همچنین به منظور تأکید بر اصییل آسیییبپذيری ،چیدمان ده عنصییر
مفروض را به شال يک شباه تار عنابوتی متصور شده است .در زير به عناصر الگوی برنامه
در سی آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت اکر دوره اول دب ستان و دوره دوم دب ستان ا شاره
میشود.

شال  .1طراحی الگوی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره اول دبستان با استفاده از مدل اکر
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شال  . 2طراحی الگوی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره دوم دبستان با استفاده از مدل اکر

الگوی م لوب برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
من ق
منطق در يک برنامه درسییی ،اهداف را توجیه میکند و همان گونه فتحی واجارگاه و شییفیعی
( )1395نو شتهاند منطق به تنهايی يک عن صر نی ست ،بلاه ا صول کلی طرح ا ست که به تمام
عنا صر ديگر جهت میدهد .بر اين ا ساس ،در اين تحقیق از منطق به عنوان ابزاری برای جهت
دهی اهداف ،محتوا و روش در الگو ا ستفاده شده ا ست .منطق اين الگو از سه منبع ا ستخراج
شده است.
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 مبانی نظری ،مبانی برنامه درسیییی ،مبانی روانشیییناختی ،مبانی فلسیییفی ،تحقیقات تجربی ومطالعات تطبیقی.
 پر سش اول م صاحبه در مورد م شاالت موجود در ک شور که تو سط متخ ص صان آموزشبهداشت و ارتقای سالمت و احساس نیاز آنان در نظام آموزشی استخراج شده است.
 پرسش دوم مصاحبه در مورد انتظارات در مورد مهارتها و شايستگیها دانشآموزان دورانابتدايی استخراج شده است.
مقاصد و اهداف
برنامه در سی آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت اهداف خود را از مبانی منطق و اين که چرا
دانشآموزان بايد اين مولفهها را ياد بگیرند ،استخراج کرده است .به عبارت ديگر اهداف برنامه
در سی آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت مبتنی بر بر نیازهای زندگی روزمره در سه حیطه
شناختی و عاطفی و روانی حرکتی (تغییر رفتار) طراحی شده است
محتوا و سازماندهی
به نظر دد )2012( 1آموزش بهداشت در دوره ابتدايی بخشی ضروری از آموزش کودکان است.
در اينجا فرصیییت هايی برای پرورش مفاهیم از طريق تجاربی مانند :آشییینايی با مهارت های
زندگی ،بهداشت ايمنی ،بهداشت عمومی و فرايندها و ساير روشهای اکتشافی ،فراهم میشود.
از نظر داويس ( ،)2010آموزش بهدا شت به عنوان محتوا و دي سیپلین میتواند در دوره ابتدايی
در موضوعات درسی ديگر برای معرفی ،تقويت و تشريح برخی مفاهیم ،فرايندها ،شايستگیها
و بهداشتی و سالمت تلفیق شود.
دو نوع روش سییازماندهی تلفیق برای برنامه آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت پیشیینهاد
میشود.
 -1تلفیق از طريق فرايندها ،موضوعات و مسالل و تمهای مربوط به آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت به عنوان محور سازماندهی جهت برقراری ارتباط بین دروس گوناگون
 -2الگوی به روز تلفیق شده با محوريت مسالل مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

1. Dede
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فعالیتهای یادگیری
فعالیتهای يادگیری اشییاره به درگیری دانشآموزان در امر يادگیری دارد .فعالیتهای يادگیری
دانشآموز منجر به کسییب تجربیات يادگیری خواهد شیید از میان  17محور به دسییت آمده از
تحلیل پاسیییخ مصیییاحبه شیییوندگان به ترتیب گردش علمی و فعالیت خارج از کالس ،روش
تدريس بازی و ا ستفاده از منابع ديداری و شنیداری جزو بهترين فعالیتهای يادگیری آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت در دوره ابتدايی میباشد.
نقش معلم در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
فعالیتهای مربی آموزش بهداشت در چارچوب اقدامهای زير است:
 – 1برنامهريزی  - 2آگاهی از تشایالت محلی  - 3تهیه مطالب آموزشی
منابع یادگیری
اسییاسیاً منبع در تعلیم و تربیت عنصییری از يک سیییسییتم تلقی میشییود .در برنامههای درسییی
کشورهای مطالعه شده از بسته تلفیقی برنامه درسی 1نام برده شده که شامل انواعی از منابع زير
ا ست :راهنمای معلم (به عنوان راهنمايی برای مراحل تدريس معلم) ،کتابهای در سی (منبعی
برای دانش و طرح م سالل بهدا شتی) تجهیز کتابخانه مدر سه به کتابهای متنوع برای مطالعات
بیشییتر در زمینههای مختلف آموزش بهداشییت ،راهنمای برنامه درسییی کامپیوتر و نرم افزارها
(اتوکد و اتوکم و ،)...سی دیها و فیلمهای آموزشی و...
گروهبندی
گروهبندی اشیییاره به گروههای داخل کالس دارد .فعالیتهای يادگیری در قالب پژوهشها و
حل مسئله در گروههای کوچک  7-4نفره انجام میشود.
مکان
يک کالس با فضای کافی برای قرار گرفتن گروههای کوچک  4تا  6نفر برای دوره اول ابتدايی
و  5تا  7نفره برای دوره دوم ابتدايی ،دور يک میز متنا سب با و ضعیت فیزيای دانشآموزان ،به
کار و مطالعه بپردازند.
1. Integrated Resource Package
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زمان
الگوی مطلوب آموزش بهداشت و ارتقای سالمت از نظر عنصر زمان بايد ويژگی زير را داشته
باشیید :با توجه به د يلی که در ذيل عنوان «سییاختار برنامه درسییی» ذکر شیید ،در دوره ابتدايی
زمان آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت در دروس ديگر تلفیق می شود .از فوق برنامه ،اوقات
فراغت و تعطیالت نیز میتوان با تدابیری که معلم میانديشیید و اماانات محلی و منطقه اجازه
میدهد ،بهره گرفت.
سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با توجه به دادههای نظری و م صاحبه از متخ ص صان برنامه در سی آموزش بهدا شت و ارتقای
سالمت به لحاظ ماهیت مهارتی بودن از نظر ارز شیابی عمدتاً مبتنی بر روشهای کمی و کیفی
بررسییی عملارد دانشآموز میباشیید .لذا با توجه به نتايج بررسیییهايی مطرح شییده ،میتوان
براسیییاس روياردهای زير از دانشآموزان ارزشییییابی به عمل آورد :اندازهگیری و سییینجش
فعالیتهای گروهی و فردی با اراله مطلب/مولتی مديا توسط دانشآموزان ،ارزشیابی تشخیصی،
تاوينی ،تراکمی ،شفاهی ،ارزشیابی از طريق فرايند انجام کار و آزمونهای عملاردی ،ارزشیابی
از يادگیریهای مبتنی بر تفار ،ارزشییابی حرکت زا و کار نما ،مشییاهده و مباحثه محسییوس و
نامحسوس (ثبت مشاهدات با چک لیست) ،آزمونها و آزمونکهای کتبی و شفاهی و...
سوال سوم :اعتبار الگوی م لوب برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در دوره
دبستان به چه مینان است؟
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جدول شماره  .5نتايج اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت برای دوره اول و دوم
ابتدايی بر اساس طرح اکر
فراوانی و درصد فراوانی حد موافقت

عناصر برنامه درسی
زیاد

متوسط

کم

 17نفر

1نفر

-

0/944

0/0555

17نفر

1نفر

0/944

0/0555

15نفر

3نفر

0/833

0/166

14نفر

1نفر

3نفر

0/777

0/0555

0/166

16نفر

2نفر

-

0/888

0/111

17نفر

1نفر

0/944

0/0555

15نفر

3نفر

0/833

0/166

17نفر

1نفر

0/944

0/0555

14نفر

1نفر

 3نفر

0/777

0/0555

-0/166

16نفر

2نفر

-

0/888

0/111

مشخصات کل الگوی

18نفر

-

پیشنهادی

0/100

من ق
مقاصد و اهداف
محتوا و سازماندهی
فعالیتهای یادگیری
نقش معلم
مواد و منابع
گروهبندی دانش آموزان
مکان
زمان
سنجش و ارزشیابی

-

-

-

برای بررسییی نهايی اعتبار ،خالصییه الگوی پیشیینهادی و پرسییشهايی راجع به آن برای
تعدادی از افرادی که میتوان ستند در اين زمینه داوری کنند ار سال شد .اين افراد شامل ا ساتید
رشییته علوم تربیتی و اسییاتید دانشییاده آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت در اسییتان تهران،
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آذربايجان شرقی و اردبیل بودند .پرسشنامه شامل نظرخواهی از متخصصان در اعتباريابی درباره
عنا صر ده گانه در سه گزينه زياد ،متو سط و کم بود .مجموعاً  18پر س شنامه مربوط به اعتبار
يابی که شامل  9ا ستاد دان شاده علوم تربیتی و  9ا ستاد دان شاده آموزش بهدا شت و ارتقای
سالمت تامیل و بازگردانده شد .در مجموع پس از بررسی جوابها  0/100متخصصان اعتقاد
دارند که در الگوی بهینه عناصییر برنامه درسییی آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت در دوره
ابتدايی (از نظر منطق ،اهداف ،محتوا ،فعالیتهای يادگیری ،زمان ،ماان ،سیینجش و ارزشیییابی)
سیر منظم ،منطقی و جامعیت زم برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حا ضر با هدف تعیین طراحی و اعتبار سنجی برنامه در سی آموزش بهدا شت و ارتقای
سالمت در دوره ابتدايی بر اساس میزان توجه به مؤلفههای نظام سالمت انجام شد .با توجه به
نتايج تحلیل کتب درسیی دوره ابتدايی به عنوان وضیعیت موجود و ابررسیی اسیناد با دسیتی،
میتوان چنین نتیجه گرفت که متاسفانه در حد خیلی کم به آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
در اين دوره (شش ساله دوره ابتدايی) و اسناد با دستی پرداخته شده است.در حالی که انتظار
میرفت حداقل به مولفههای سیییالمت در حوزه نظام سیییالمت در حد مورد قبول در اسیییناد
با دسیییتی و کتب دوره ابتدايی پرداخته شیییود و دانشآموز هر چه بیشیییتر در اين کتابها با
آموزش بهدا شت و ارتقای سالمت ،م سايل و م شاالت آن ،راه های مراقبت از آن و ....آ شنا
شوند .لذا با توجه به ضعف اسناد با دستی در نظام آموزشی جمهوری اسالمی ايران به آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت توجه کمتری شده است .که با نتايج پژوهشهای يوسفی و ذهبیون
( ،)1389مطلق و همااران ( )1389که بیان میکنند آموزش بهداشت و ارتقای سالمت به عنوان
يای از مهمترين سیییاز مان های اجت ماعی میتوان ند يادگیر نده بودن را در فراي ند توسییی عه
دانشآموزان محقق ن ما يد .همچنین ن تايج ياف ته های پژوهش تورانی وکرم ا لدينی (،)1391
قضیییاوی و همااران ( ،)1391صیییالحی عمران و همااران ( )1388مويد اين ناته اسیییت که
آموزشهای مولفههای بهداشییتی و سییالمت به طور پراکندهای در کتابهای دورههای مختلف
آمده است ،منسجم نیست و بر اساس برنامه و چارچوب مشخص نمیباشد همخوانی دارد .بر
اين ا ساس چون همه افراد جامعه چندين سال از ح ساسترين مراحل ر شد خود را به منظور
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تعلیم و تربیت سپری میکنند ،پس بايد برای برخورداری از کیفیت آموز شی مطلوب در زمینه
رفتار آموزش مولفههای بهداشیییت در مدارس جهت ارتقای سیییالمت ،مطالب و شییییوههای
آموزشیییی را در اسیییناد با دسیییتی متحول کنیم تا بتوانیم از توانايیهای ذهنی و عملی تعلیم
دهندگان و فراگیران بهرهمند شیییويم .برای تحقق چنین هدفی بايد يک برنامه جامع تربیت
مولفههای بهداشییتی پايه گذاری شییود تا دانش جديد ،مهارتها ،ارزشها و نظريات در مسیییر
کیفیت برتر و برای زندگی ن سلهای آينده تو سعه يابد و با آموزش و پرورش دانشآموزان در
قالب کتابهای در سی بتوانیم میزان آگاهی ،ح سا سیت و اح ساس م سئولیت آنها را ،ن سبت به
بیماریها و آسیبهای روانی ،جسمی ،زيستی ،اجتماعی و تاثیرآنها بر ارتقای سالمت ،افزايش
دهیم (هوناه و همااران 2001؛ اوسیییام

و همااران )1991،تا دانشآموزان بتوانند ضیییمن

کسب قدرت تشخیص و توصیف مسالل بهداشتی ،از مهارت زم برای حل آسیبهای موجود
در بهداشت و سالمت بهره مند شده و ضمن ابداع روش های جديد ،نسبت به ارتقای سالمت
در مدارس و جامعه احساس مسئولیت داشته باشند (به نقل از عالی خانی.)1391،
بنابراين نتايج يافتهها نشییان میدهد که بايسییتی در محتواهای کتابهای درسییی در مورد
ويژگیهای بهدا شت جن سی و ج سمی ،ويژگیهای بهدا شتی تغذيه سالم ،سالمت محیط و
محیط زيسییت ،سییالمت محیط خانواده ،بهداشییت و سییالمت روانی ،پیشییگیری از خشییونت،
سالمت محیط خانواده ،پیشگیری از رفتارهای پرخطر و بیماریها ،نقش ورزش و تناسب اندام،
بهداشیییت ايمنی محیط ،نحوه برخورد با معلولیتها ،بهداشیییت عمومی مدارس ،مهارتهای
زندگی آموزش رفتارهای سالم در مدارس به عنوان سبک زندگی ،تاثیر شباههای اجتماعی در
آشنايی دانشآموزان در الگوهای تغذيهای ،آموزش مهارتهای زندگی به منظور ارتقای سالمت
در حیطه آموزش بهداشیییت و ارتقای سیییالمت دوره ابتدايی مورد برنامهريزی و آموزش قرار
بگیرد .بنا بر قانون ،برخورداری از يک زندگی سیییالم ،مولّد و با کیفیت ،توام با طول عمر قابل
قبول و عاری از بیماری و ناتوانی ،حقی اسیییت همگانی که مسیییئولیت و تولیت آن بر عهده
دولتها ا ست و پیش شرط تحقق تو سعه پايدار ا ست .برای د ست يابی به تو سعه پايدار قطعاً
ان سان سالم نقش کلیدی و محوری دارد و بديهی ا ست حفظ و ارتقاء سطح سالمتی ان سان
نیازمند يک نظام سالمت کارآمد ا ست .نیل به اين مهم نیز م ستلزم فراهم آوردن بهترين سطح
میانگین خدمات قابل د ستر سی و کمترين تفاوت میان افراد و گروهها در اين د ستیابی (عاد نه
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بودن) میباشد .در تعريف سالمت ،معتقديم تنها نبود بیماری مطرح نیست بلاه ارتقای سالمت
نیز بايد مد نظر باشد .همچنین سالمت را تنها در قالب بعد جسمی نمی شناسیم بلاه جامعیتی
برای آن قالل هستیم که دوری از آن معرّف نقصان عملارد است .سالمت بايد در ابعاد جسمی،
روحی ،اجتماعی و معنوی ،مورد توجه قرار گیرد .اين چهار بعد که مسیییتلزم ديدگاه جامع بر
امور برنامهريزی و اجرای مختصیییات ديگری را نیز میطلبد مثل خدمات و مراقبتهای ادغام
يافته و برنامهريزی برای همه سیینین اگر چه ممان اسییت اجراء برنامهای را برای سیین يا گروه
خاصی شروع کنیم ولی برنامهريزی و اجرا در همه زمینهها برای هر دو جنس بايد مد نظر باشد
و در تمام برنامههای تامین و ارتقای سالمت بايد هر دو جنس مورد عنايت قرار گیرند و هرگز
حتی در موارد اختصاصی يک جنس به آن بسنده نانیم.
نقطه آغازين توجه و رشیید احسییاس مسییئولیت در حیطه تربیت مولفههای بهداشییتی و
سییالمت ،سیینین کودکی و دوره ابتدايی اسییت .با توجه به آناه مدت زمان حضییور کودکان در
مدرسه بیش از زمانی است که در کنار پدر و مادر میگذرانند و مدرسه يک ماان ايدهآل برای
ارتقاء سواد بهدا شتی دانشآموزان ا ست ،بنابراين در اين زمینه مدارس نقش حیاتی دارند .پس
با افزايش سواد بهدا شتی دانشآموزان در دوره کودکی زمینهای فراهم شود تا آنها در را ستای
ارتقای سییالمت گامهای اسییاسییی بردارند .يای از ابزارهای بسیییار قوی برای کاهش و توقف
رفتارهای غیرم سئو نه ب شری در قبال سالمت و افزايش آگاهیهای بهدا شتی ،آموزش م سايل
بهداشتی در سطح دبستان می باشد و از آنجايی که آموزش و پرورش هر کشور مهمترين منبع
اثرگذار ا ست پس در اين سنین کتابهای در سی بی شترين تأثیر را در فراگیری و ايجاد رفتار
محیطی در کودکان خواهند داشیییت زيرا کودک از طريق معیارهای ذهنی ،آموزش رسیییمی و
محتوای کتب در سی به صورت منظم ن سبت به محیط اجتماعی ،محیط زي ست و آ سیبهای
بهدا شتی و سالمت آگاهی و شناخت پیدا کرده و با آن ارتباط برقرار میکند ( صالحی عمران،
آقا محمدی .)1387،بنابراين با توجه به پژوهشهای فوق الذکر میتوان به اين نتیجه رسییید که
چون محتوای کتب درسییی (واژه ها ،جمالت ،اشییاال و تصییاوير) دوره ابتدايی از مهمترين
و سايل شناخت و آموزش رفتارهای بهدا شتی دانشآموزان ه ستند ،پس زم ا ست برنامهريزان
در سی در تدوين اهداف آموز شی و طراحی کتابهای در سی دوره ابتدايی آنها را مدنظر قرار
دهند .لذا در بخش بعد پژوهش تالش شیید تا با طراحی الگوی مطلوب برنامه درسییی آموزش
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بهداشت و ارتقای سالمت در دوره دبستان نسبت به پرورش توان فاری دانشآموزان دبستانی
در زمینه آموزش بهداشیییت و مراقبت از سیییالمتی اهتمام بیشیییتری داشیییته و از اين طريق
فرصتهايی فراهم نمايیم تا آنان از قدرت تعقل خود برای حل مسالل و آسیبهای بهداشتی و
سالمت بهره ببرند.
مطالعات انجام شییده همچنین نشییان دادند که برنامه درسییی آموزش بهداشییت و ارتقای
سالمت عمدتا بر  5نظريه شناختی ،سازنده گرايی ،پراگماتیسمی ،انسان گرايی ،اجتماعی مبتنی
اسییت .در طراحی الگوی بهینه برنامه درسییی آموزش بهداشییت و ارتقای سییالمت ،سییاختار و
سازماندهی تلفیقی مناسبترين شال سازماندهی تشخیص داده شد .بنابراين کتابهای دوران
ابتدايی میتوانند نگرشها و عاداتی دوران کودکی را تشیییایل و در تصیییمیمگیریهای دوران
بزرگ سالی نقش ب سزايی ايفا میکنند؛ از اين رو متون کتب دوره ابتدايی بايد به گونهای مرتبط،
سودمند و موثر در آموزش طراحی ،اجرا و ارز شیابی شوند .به طوری که پا سخگوی نیازهای
عاطفی ،اجتماعی و ارضیییای حس کنجااوی افراد بوده و اماان شیییناخت زم از خود ،دنیای
پیرامون ،ارزشها را به آنها بدهد و در آنها امید و آرامش ايجاد کند .لذا نیاز اصییلی و اسییاسییی
توجه به نیازهای شاگردان و تلفیق برنامه درسی مخصوصا در دوران ابتدايی حالز اهمیت است.
به طوری که تلفیق ،به دانشآموزان اين اماان را میدهد که بین تجارب آموزشیییی و محیط
واقعی ارتباط برقرار کرده و پیامدهايی چون افزايش انگیزه يادگیری ،رشییید مهارت های میان
فردی و ارتباطات اجتماعی پرورش تفار سیییطوح با در آنان تبلور يابد .بدين سیییبب الگوی
سازماندهی محتوا در دوره اول دب ستان و هم در دوره دوم دب ستان باي ستی به صورت تلفیقی
اراله شود و از آنجايی که آموزش و پرورش هر کشور مهم ترين منبع اثرگذار است پس در اين
سنین کتابهای در سی بی شترين تاثیر را در فراگیری و ايجاد رفتار محیطی در کودکان خواهند
دا شت زيرا کودک از طريق معیارهای ذهنی ،آموزش ر سمی و محتوای کتب در سی به صورت
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منظم نسییبت به محیط اجتماعی ،محیط زيسییت و آسیییبهای بهداشییتی و سییالمت آگاهی و
شناخت پیدا کرده و با آن ارتباط برقرار می کند
پیشنهادهای پژوهشی
 -1پیش بینی فرآيند نظارتی برای اجرای الگوی برنامهريزی در سی آموزش بهدا شت و ارتقای
سییالمت به قصیید توانمندسییازی مدارس جهت طراحی و اجرای برنامههای درسییی -2تربیت
معلمان متخصییص و آموزش ديده در مراکز تربیت معلم به خوبی اجرا شییود  -3توجه به پیش
بايسیتهای الگوی آموزش بهداشیت و ارتقای سیالمت از قبیل الزامات قانونی ،اداری ،مالی و
اماانات و تجهیزات و -4...افزايش آگاهی معلمان از طريق ارتقاء توانايی های خود در غالب
آموزشهای ضمن خدمت و شرکت در کارگاهها ،بتوانند دانشآموزان را در ابعاد مختلف رشد
و ارتقاء دهند -5 .روش حل مسیییئله ،روش پروژه ،آموزش قدم به قدم از طرف معلمان اجرا
شود .البته برای اجرای اين راهبردها بايستی از معلمان متخصص که آموزشهای زم را در نظر
گرفتهاند استفاده شود  -6معلمان فعالیتهای ياددهی و يادگیری را به صورت پرسش و پاسخ
و تمرينات مداوم عملی اجرا کنند يعنی با توجه به ماهیت آموزش بهداشیییت بهتر اسیییت که
فعالیتهای تدريس يادگیری به صییورت عملی انجام شییود -7 .در دوره اول دبسییتان محتوای
کتابهای در سی در حیطه آموزش بهدا شت شامل (بهدا شت مواد غذايی ،سالمت ج سمی و
تنا سب اندام و )...و در دوره دوم دب ستان (بهدا شت جن سی و ج سمی ،پی شگیری از رفتارهای
خ شونت آمیز و پرهیز از رفتارهای پرخطر و )...مورد توجه برنامهريزان در سی و متخ ص صان
آموزش بهداشییت قرار بگیرد  -8فرايند ارزشیییابی از طريق روشهای مختلف کمی و کیفی و
عملاردی انجام شیییود به اين معنا که از چک لیسیییت ،پوشیییه کار ،آزمون های عملاردی،
آزمونهای عملی در حوزه آموزش بهداشت جهت ارزشیابی دانشآموزان دوره ابتدايی استفاده
شود  -9برنامه در سی در را ستای فرهنگ سازی صحیح تغذيهای از طريق آموزش همه جانبه
در برقراری عادات غذايی صییح و مناسیب موثر واقع گردد -10نتايج حاکی از آن اسیت که به
برخی از مولفههای آموزش بهدا شت يا کم توجه شده ا ست يا ا صال توجه ن شده ا ست ،لذا
توصیییه میشییود با توجه به اين مولفههای مغفول ،و لحاظ کردن آنها در کتابهای درسییی به
پرورش انسانهای سالم کمک شود.
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ت شکر و قدردانی :نوي سنده بر خود زم میداند از تمامی ا ساتید علوم تربیتی ،روان شنا سی و
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشگاههای تهران ،تبريز و اردبیییییییییل که ما را در انجام
پژوهش ياری نمودند تقدير و تشار به عمل آورد.
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