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 نظام سالمتهای مؤلفهن کل دوره ابتدايی بر اساس آهای آموزش قرتحلیل محتوای کتاب

 
 

  7/1/99پذيرش مقاله:           41/4/99قاله: دريافت م

 چکیده

 ویژههب و دینی عقاید با آموزاندانش شدن آشنا در مهمی نقش و باشدتحصیلی می هایترین دورهمهم از یکی ابتدایی، دوره سابقه و هدف:

 است. سالمت نظام هایمولفه اساس بر ابتدایی هدور کل نآقر آموزش هایکتاب آموزش قرآن دارد. بنابراین هدف این پژوهش تحلیل محتوای

ن دوره آهای آموزش قردر این مطالعه توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کل کتاب :هامواد و روش

 .باشدمی  (Shanon Entropy)"آنتروپی شانون"است. ابزار پژوهش  8931-8931ابتدایی سال تحصیلی 

 روانی سالمت به مربوط یمولفه ،ابتدایی دوره نآقر آموزش کتاب 6 کل بررسیدر نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که : هافتهيا

 . است فراوانی 2 با زیست محیط به مربوط مقدار کمترین و داده اختصاص خود به را فراوانی بیشترین مورد 282 با

های تحول نظام سالمت از های سالمت روان و سالمت تغذیه در مؤلفهمؤلفه ،کل کتب آموزش قرآن در تحلیل محتوای :گیرینتیجه

کنترل و پیشگیری از ، خطررفتارهای پر ،حوادث ایمنی، تحرک بدنی، زیست اما توجه به سالمت محیط ؛محوریت مرکزی برخوردار است

ریزی و برنامهلذا  .اندرکاران و مولفان کتب درسی قرار گیردها مورد توجه دستلفهؤاین مها و معلولیت در حد مطلوب نیست و الزم است بیماری

برای دبیران دروس تخصصی این پایه در  های ابتداییهای آن در دورهقرآنی و مؤلفه های تکمیلی مرتبط با قرآن و مفاهیمتدوین دروس و کتاب

 .شودپیشنهاد میت نظام سالم هایبا قرآن، مفاهیم قرآنی و مؤلفه ارتباط

 ، دوره ابتدايی، نظام سالمتنبهداشت، ارتقای سالمت، آموزش قرآ آموزش ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

آموزش، سنگ بنای نوسازی انسانی است و نوسازی آموزشی یکی از ارکان 

شود. در همین راستا طراحی الگوی آموزش مهم توسعه همه جانبه محسوب می

ریزی اصولی برای سالمت نسل برنامه در مدارس و متبهداشت و ارتقای سال

های مهم و اصلی و زیربنای توسعه کالن جامعه در یکی از شاخص ،آینده کشور

 (.8) باشدهمه ابعاد آن می

های بسیار ارزشمند در جامعه که نقش بسیار مهمی در اشاعه و یکی از نهاد

 ن آموزش و پرورش توسعه بهداشت و ارتقای سالمت بر عهده دارد، سازما

های اخیر، سعی بر آن شده است تا در مدارس به باشد. در این سازمان، در سالمی

ای نمایند و آموزش مسائل بهداشتی در محتوای برنامه آموزش بهداشت توجه ویژه

گذاری در این بخش بنیادی به عنوان یک امر درسی گنجانیده شوند؛ لذا سرمایه

های بهداشت را از به طوری که اگر آموزش مولفه ؛ (2) شودخطیر محسوب می

ی زندگی یک انسان آغاز کنیم، فردی مسئول و شایسته را در این های اولیهسال

ایم و اگر این عمل در سطح گسترده صورت گیرد، در آینده زمینه تربیت کرده

نسلی را خواهیم داشت که رعایت مسائل بهداشتی را جزء الینفک زندگی خود 

های فروید اعتقاد داشت اساس شخصیت انسان در اولین سال .(9) دهندمی ارقر

 ای رفتار فرد را چه رویدادهای بعدی زندگی تا اندازهشود و اگرریزی میزندگی پی

 

تواند تأثیرات گذشته را به طور کامل از بین ببرد. دهد؛ ولی نمیتحت تأثیر قرار می

به طور کامل موافق نبود نیز بر این عقیده است های فروید حتی آدلر که با نظریه

یابد شود تا پایان عمر ادامه میریزی میهای زندگی پیکه آنچه در اولین سال

شود، ی زندگی به کودکان آموزش داده میهای اولیه(. بنابراین، آنچه در سال4)

ل ها شکالعاده است؛ چرا که شخصیت کودکان در این سالدارای اهمیتی فوق

بر  .سازدشود، شخصیت آنان را میگیرد و آنچه که به آنان آموزش داده میمی

 بهداشت و به تبع آن، ارتقای سالمت، آموزش به مربوط هایبرنامه این اساس، در

شمار   به آموزشی هایترین دورهو حساس مهمترین از عمومی آموزش هایدوره

 آیند.می

تواند یک سطح سالمت هستند و میآل برای ارتقا مدارس، محیطی ایده

 .(5بستر مناسب برای یادگیری و تمرین رفتارهای مثبت بهداشتی فراهم آورند )

کنند؛ در نتیجه، مدارس کودکان بخش زیادی از وقت خود را در مدرسه صرف می

(. 6قدرت نفوذ بر سالمت کودکان باشند را دارا هستند )پتانسیل اینکه یک دامنه پر

است که در سنین  رسان سالمت بهترجلوگیری از رفتارهای آسیب تالش برای

های تثبیت تر شروع شود تا در بزرگسالی مجبور به تالش برای تغییر عادتپایین

  .(1شده نشود )

 

 *4(PhD) محمد عظیمی

 ،گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران. 8

 ایران.
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  14-14، صفحه: 99 پايیز و زمستان، دوم، شماره پنجمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 محمد عظیمی/ در نظام سالمتهای آموزش قرآن تحلیل کتاب

92 

توانند نقش بسیار مهمی در بهبود سالمت کودکان که در نتیجه مدارس می

د شد، بازی کنند. کودکان و منجر به تبدیل شدن آنها به بزرگساالن سالم خواهن

نوجوانان به طور کلی، پنج روز در هفته و از نظر تقویمی بیشتر طول سال در 

آموزان هم چنین های آکادمیک دانشمدرسه حضور دارند. عالوه بر مهارت

های اجتماعی که رفتارهای بهداشتی را به شکلی قوی انتظارات فرهنگی و مهارت

 (.1گیرند )یاد میدهند، تحت تاثیر قرار می

قلمروهای حساس و تاثیرگذار در این دوره، تربیت دینی است. بر این  یکی از

کودک به منظور ایجاد سالمت معنوی در او، در  اساس، کمک به تربیت دینی

گیرد. آشنایی کودک با مفاهیم می های رشد صورتارتباط متقابل با دیگر جنبه

و به زندگی د گذاربر شخصیت او می یسیاردینی از همان سنین کودکی، تاثیر ب

  .(3دهد )آینده او جهت می

 به نسبت معرفت کسب و آشنایی دینی، تربیت در هاگام تریناساسی از یکی

 نقش و است تحصیلی هایمهمترین دوره از یکی ابتدایی، دوره. باشدمی دین

 این. دارد ش قرآنآموز ویژههب و دینی عقاید با آموزاندانش شدن آشنا در مهمی

 و استعدادها شکوفایی تخیّل، و حواس رشد شخصیت، گیریشکل نظر از دوره،

 تجارب افزایش معنوی، و اخالقی فضایل آموزان، پرورشدانش فردی هایرغبت

 ایویژه اهمیت ،علمی تفکر رشد و جامعه در زیستن بهتر برای عمومی معلومات و

  مفاهیم انتقال در اساسی نقشی درسی هایکتاب ابتدایی، دوره (. در81) دارد

 و معلمان وسیله به روزه همه درسی هایکتاب دارند؛ عهده به آموزاندانش به

 مورد درسی، برنامه اساس و اصل عنوان به گاهی و ودرمی کار به آموزاندانش

 از) متمرکز آموزشی هاینظام در درسی هایشوند. کتابمی واقع معلمان تأکید

 هایفعالیت غالب که طوری به دارد؛ ایویژه اهمیت( ایران آموزشی نظام جمله

 (. از88) شودمی انجام آن محتوای و درسی کتاب چارچوب در پرورشی و آموزشی

 از کند،می ایفا اهداف تحقق در که نقشی جهت به درسی برنامه محتوای نظر، این

 ریزی،برنامه برای توامح این بررسی و تحلیل و است برخوردار خاصی اهمیت

 (.82) دارد مضاعف اهمیتی آموزشی نظام کردن روزآمد و تغییر تدوین،

 و دینی هایارزش به توجه لحاظ از را درسی هایکتاب زیادی پژوهشگران

 زمینه در تاکنون ولی ؛(89-85) اندداده قرار محتوا تحلیل و بررسی مورد مذهبی

 های تحول نظام سالمت در درسبه مفروضه ابتدایی دوره درسی هایکتاب توجه

 تا است شده سعی حاضر، پژوهش در. است نشده انجام پژوهشی آموزش قرآن،

های مفروضه به توجه لحاظ به ابتدایی درسی آموزش قرآن در دوره هایکتاب

 .شود بررسی و تحلیل نظام سالمت،

ناپذیر برنامه یتوجه به جایگاه تربیت دینی، امروزه، درس دینی جزء جدای با

رود و اهمیت این ماده درسی حتی پیش از کشور ما به شمار می درسی مدارس

های آنان، نهاد اند که با تالششد و کسانی بودهمی خوبی احساس انقالب هم به

 عنوان با درسی ۀ به گنجاندن ماد پرورش رسمی آن زمان کشور را و آموزش

 ،های درسی دینیعواملی همچون کتاب .(86) ندکردمی مجاب "دینی تعلیمات"

 . (81)بوده است  آموزانای در تاثیرگذاری بر دانشهر یک دارای سهم ویژه

دهند گوناگون قرار می آموزان را در معرض عقاید و افکارهای درسی، دانشکتاب

آموزان با با هدف آشنایی دانش "های آسمانهدیه"های کتاب ،از این رو ؛(81)

ترین دروس دوره ینی و ایجاد نگرش و باور مذهبی در آنان، جزء اساسیمفاهیم د

روند. از آنجا که دوره ابتدایی بهترین فرصت برای تربیت دینی به شمار می ابتدایی

سهولت مطالب و نکات اخالقی پیچیده را به صورت  توان بهکودک است، می

 ،ودکان آموزش داد. بنابراینبه ک ها و اشعار سادهها، تمثیلعینی در قالب داستان

  .(83) ها بسیار مهم و حساس استریزی در محتوای این کتاببرنامه

های درسی صورت در چارچوب کتاب ،های آموزشی در ایرانبیشتر فعالیت

 ،آموزان و معلمان، بر محور آنهای آموزشی دانشکثر تجربهاگیرند و می

درسی رسمی و یکی از مهمترین  نامهنماد بر شوند و کتاب درسیسازماندهی می

  .(21) طول نظام آموزشی است آموزان درمنابع یادگیری دانش

-می های درسی، نقاط قوت و ضعف محتوا آشکارترتحلیل محتوای کتاب با

شود. شود و ضرورت ایجاد یک برنامه استاندارد و سازمان یافته، بیشتر احساس می

 ؛ابزار آموزشی مطرح نیست جنبهسی تنها از های دراهمیت کتاب ،دلیل به همین

ها و آموزان را درمعرض عقاید، ایدهدانش مدارس،در  آنها ۀ بلکه کاربرد گسترد

دهی به ابزاری اولیه برای شکل توانند به مثابهدهند و میمی افکار گوناگونی قرار

 .(28) ها و رفتارها عمل کنندنگرش

یی قبالً توسط برخی پژوهشگران مورد های قرآن دوره ابتدامحتوای کتاب

های ها کمتر ارزشقرارگرفته است. گرچه محور این بررسی بررسی تحلیلی

 .موضوع این پژوهش نزدیک باشد تواند بهاز جهاتی می ،اخالقی بوده است

تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی  محمود بحرانی در پژوهشی تحت عنوان

( به این نتیجه رسیده است که 8912) در سال از لحاظ مفاهیم دین و اخالقی

های درسی دوره ابتدایی در کتاب دینی -های اخالقینزدیک به پنجاه درصد پیام

 .(22) ن بوده استآهای آموزشی قرمتن کتاب

های درسی دوره حتوای کتابم (8911صالحی عمران، ایزدی و رضایی )

آموزش جهانی )آموزش صلح،  هایقرآن را بر مبنای مؤلفه ابتدایی و از جمله

سالمت( تحلیل کردند و دریافتند که به هر سه  آموزش محیط زیست و آموزش

-است؛ هر یک از خرده مؤلفه لفه به یک نسبت، ولی در حد کم پرداخته شدهؤم

های درسی کتاب مورد توجه قرار نگرفته و، ها به صورت متوازنهای این آموزش

 (.29) آموزش جهانی را تحت پوشش قرار نداده استهای نیز به یک نسبت، مؤلفه

های نامه کارشناسی ارشد خود، محتوای کتاب( در پایان8931درامامی )

های قرآن را به منظور بررسی پنجم ابتدایی از جمله کتاب های سوم تادرسی پایه

احترام به خود و دیگران، نیکی به  های تربیت اخالقی )صداقت،برخی مقوله

 ه،تحلیل کرد ن، امانتداری، وفای به عهد و مهربانی( و نیز شیوه ارائه آنهاوالدی

 طبق نتایج پژوهش به رغم اهمیت نقش نهاد آموزش و پرورش در فرایند تربیت

های های درسی در جریان تعلیم و تربیت در کتابمتربیان و نیز محور بودن کتاب

دی و علمی پرداخته نشده چون تربیت اخالقی به طور ج درسی به مسئله مهمی

های نامه کارشناسی ارشد خود، محتوای کتاب( در پایان8932نادرنژاد ) (.24) است

های مهارت اجتماعی و از جمله قرآن را با توجه به مؤلفه درسی پایه ششم ابتدایی

پذیری، گیری، همدلی، مسئولیتتصمیم )همکاری و مشارکت، ارتباط و تعامل،

که درصد و نموده دریافت  و هزی( مورد بررسی تحلیلی قرار دادوردوستی و جرأت

 (.25) مورد است 88های مرتبط با مهارت اجتماعی در کتاب قرآن تعداد مقوله

نامه کارشناسی ارشد خود، محتوای ( نیز در پایان8932اسکندری نسب )

توجه به  های آسمانی دوره ابتدایی را از نظر میزانهدیه های دینی، قرآن وکتاب
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که از مجموع نموده و دریافت  هقرار داد مفاهیم ایثارگری و شهادت مورد بررسی

های قرآن و هدیه هایموضوع درسی در کتاب 89مورد مفاهیم درسی در  8659

 مفاهیم ایثارگری مربوط بوده است. همچنین، در به( 11/1مورد ) 8231آسمانی، 

ایثارگری در قالب گذشته و حال بیان ( مفاهیم 91/1مورد ) 892های قرآن کتاب

 (21/1آموزش مفاهیم ایثارگری در کتاب قرآن در قسمت متن ) شده است. میزان

 .(26) ( است91/1تصویر ) و

آموزان ترین مراجع و منابع یادگیری دانشکتب درسی یکی از مهمبنابراین، 

نقش شود. به لحاظ این اهمیت و به سبب محسوب می های آموزشیدر نظام

 مر یادگیری نیازها و نیز تسهیل در ا محتوای درسی در برانگیختن و تأمین

ترین جلوه جمال الهی است و قرآن کریم زیباترین و کامل ،بی تردید آموزاندانش

درمان همه این کتاب آسمانی، رسالت و معجزه ابدی نبوت است.  ثقل اکبر

اعتقادی است. قرآن کریم های دردهای فکری و روحی و همه تردیدها و تزلزل

نظیرترین دستورات را برای بهبود زندگی  یگانه منشور جاویدان الهی است که بی

ویژه جهان تمامی جوامع بشری و به بشری در بردارد. این کتاب مقدس در میان

است. قرآن کریم، معجزه جاودانه  اسالم، از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار

همه  یو مکان و سرچشمه ، کتابی است فراتر از زمان(ص) پیامبر گرامی اسالم

گنجینه گران بهای  .ست. قرآن، رمز ارتباط میان خلق و خالق استا هاروشنی

قرآن، کتاب زندگانی است و  .حکمت و دانش و عرفان و اخالق و احکام است

کردن به آن ضروری به نظر  شناختن و مأنوس شدن و خواندن و عمل ،بنابراین

را همواره سفارش  رسد. رهبران آسمانی، روی آوردن به قرآن و خواندن آنمی

« قرآن است بهترین اعمال آدمی، خواندن» اند:فرموده (ص)اند. رسول خدا کرده

کتاب بزرگ آسمانی شامل اسرار هستی و دربردارنده معارف و مطالبی  این .(21)

دارد. در این کالم آسمانی، به  که انسان برای بهتر زیستن به آنها نیاز مبرم است

های رشد های تربیت نفس و تهذیب اخالق، زمینهضروری از روش همه نکات

بریم انسانی پرداخته شده است. بهره کافی از قرآن را زمانی می اجتماعی و تکامل

در آن تدبر کرده، به مفاهیم و محتوای عمیقش  که عالوه بر خواندن آن،

 (.21)برداری قرار دهیم حوزه عمل مورد بهره ی خود را درهابیاندیشیم و آموخته

در کشور ما به اقتضای جایگاه دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه 

باشد تا شرایط بیشتری قرآن در اعتقادات دینی، باید آموزش قرآن مورد توجه  ویژه

اولین و تحقق اهداف این آموزش فراهم آید. اهداف آموزش قرآن  مساعد برای

که باید مورد بازنگری و مالحظه کارشناسانه قرار گیرد تا بر  مهمترین امری است

ارکان یک برنامه آموزشی مانند: اصول حاکم بر آموزش  سایر اجزا و ،اساس آن

... تعیین و تدوین  های مناسب آموزش ومحتوا، روش قرآن، سازماندهی منطقی

آموزش و پرورش برشمرد، رشد فضایل  توان برایاز جمله اهدافی که می .شود

آموزان بر پایه تعالیم اسالم است. مدرسه وظیفه آماده کردن و تزکیه دانش اخالقی

را برای جامعه امروز بر عهده دارد. انتظار عموم از آموزش و پرورش در  نسل جدید

آموزانی تربیت کند که در جامعه درست زندگی این است که دانش مرحله اول

های زندگی، رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه امروزه، علی کنند.

های الزم و اساسی فاقد توانایی ،رویارویی با مسایل زندگی بسیاری از افراد در

های زندگی به کارکردهایی در مواجهه با کشمکش آنان را ،هستند و همین امر

توان با لذا می ؛ها، تجهیز نمایداین توانایی سازد که آنان را در کسبمحتاج می

آموزان برای رشد همه جانبه دانش هایی راتأکید بر قرآن و مفاهیم قرآنی فرصت

 (.21)فراهم نمود 

و اهمیت توجه  با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت و ضرورت تربیت قرآنی

پژوهش به منظور مشخص  ، اینهای سالمت در محتوای این دروسبه مولفه

مهم پرداخته شده، انجام  به این دوره ابتدایین این که تا چه اندازه در کتب نمود

سنجش میزان توجه محتوای کتب  ،هدف این پژوهش ،در حقیقت .گرفته است

های لفهؤتوجه به م ایران نسبت به قرآن و مفاهیم قرآنی در ابتداییدرسی دوره 

 باشد.می تحول نظام سالمت

، کتب و دوره ابتداییکنیم که: در هر می پژوهش را چنین مطرح سوال

های تحول نظام لفهؤم تا چه میزان به ن و مفاهیم قرآنیآقر درسی محتوای

  توجه کرده است؟ سالمت

ن آهای آموزش قرسوال اولیه ما این است که وضعیت محتوای موجود کتاب

مورد های طرح تحول نظام سالمت در دوره ابتدایی رو از حیث توجه به مولفه

 بررسی قرار دهد.

 
 هامواد و روش

در این تحقیق، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل 

. برای تحلیل محتوا، باشدها و تصاویر( میها، تمرین)متون، پرسش صفحات

توان سه مرحله عمده زیر را شود. از جمله این مراحل، میمراحل مختلفی طی می

 ذکر نمود:

 دهی(سازی و سازمانقبل از تحلیل )آمادهمرحله  -8

 )پیام( بررسی مواد -2

 (.23پردازش نتایج ) -9

های کانون توجه این پژوهش بر مرحله سوم تحلیل محتوا یعنی پردازش داده

بندی آن، باشد. یعنی پس از رمزگذاری پیام و مقولهآوری شده از پیام میجمع

ه، فنون بسیاری در این خصوص ارائه اطالعات بدست آمده تحلیل شدند. امروز

باشد. این دسته از ها میشده است که اساس آنها بر درصد گیری از فراوانی مقوله

باشند که نتایج آنها را کم اعتبار فنون، دارای مشکالت ریاضی خاص خود می

 خواهد کرد. 

گرفته از نظریه در این پژوهش تالش شده است از روش جدیدی که بر

 "آنتروپی شانون"ده شوند. این روش ست، برای پردازش نتایج استفاا اهسیستم

بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت ها را در باشد که پردازش دادهمی

ها، در تحلیل محتوا کند. بر اساس این روش تحلیل دادهی و کیفی مطرح میکمّ

 کند. تر و معتبرتر عمل میبسیار قوی

ری عدم اطمینان گیی اطالعات، شاخصی است برای اندازهآنتروپی در تئور

شود. بر اساس این روش که به مدل توزیع احتمال بیان میکه به وسیله یک 

های آسمانی )متن کتب هدیه جبرانی مشهور است، محتوای طرح از نظر پاسخگو

ی لفه فرعؤم 51دوره ابتدایی( و دوازده مؤلفه اصلی و ، چهارم و پنجم پایه سوم

های لفهؤآموزش بهداشت و ارتقای سالمت مورد بررسی قرار گرفت. روایی م

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با استفاده از نظرات متخصصان حیطه سالمت 

وعلوم قرآنی سنجیده شده است. برای اطمینان از صحت و درستی از نتایج 
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  14-14، صفحه: 99 پايیز و زمستان، دوم، شماره پنجمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 محمد عظیمی/ در نظام سالمتهای آموزش قرآن تحلیل کتاب

94 

نفر از  1و  ینید نفر از متخصصان علوم 82ها، عالوه بر محقق، دیدگاه تحلیل

ها به تناسب هر پاسخگو در ابتدا، پیام بر حسب مقوله تایید شد. آموزش بهداشت

های جدول فراوانی، مراحل زیر به اساس داده شود. بردر قالب فراوانی شمارش می

 شود:ترتیب انجام می

 

 شود:قرار گرفت و برای این کار از این رابطه استفاده می توجهروانی که باید بهنجار شوند، مورد های جدول فمرحله اول: ماتریس فراوانی

 

Pij =                 (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n) 

 

 شود:دهیم و برای این منظور از رابطه زیر استفاده میهای مربوط قرار میمرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون

 

Ej=-k                                    (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n)       k= 

 

  باشد، بیشتری اطالعاتی بار که دارای نشانگری هر .شودمی محاسبه نشانگرها از یک هر اهمیت ضریب نشانگرها، اطالعاتی بار از استفاده با :سوم مرحله

 است. برخوردار بیشتری Wj اهمیت درجه از

 

Wj=   

 

که برابر صفر باشد به دلیل  Pij مقادیر Ejالزم به ذکر است، در محاسبه 

 11118/1 نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچکبروز خطا و جواب بی

شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک  Wjاست.  شده جایگزین

، Wکند. از طرفی با توجه به بردار به شکل پاسخگوها، مشخص می پیام، با توجه

 (.91) ایمبندی کردههای حاصل از پیام را نیز رتبهمقوله

های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در این پژوهش، سعی شده تا مولفه

و پنجم و شش دوره ابتدایی آموزش  های آسمانی پایه چهارمدر متون کتب هدیه

 ( عادات مربوط به بهداشت و سالمت باید 8938. به نظر هیروشی )بررسی شود

ها و های اولیه زندگی شروع شود تا از بروز بسیاری از بیماریاز همان دوره

های جسمی و روحی جلوگیری کند. برای رسیدن به این هدف، باید از یایناتوان

فراد آموزش داده های الزم در قوانین، تصویب و در قالب آن به ااصول و آموزش

 شود. 

لفه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در نظر گرفته ؤم 82در این پژوهش 

های این پژوهش، از مطالعات ها و شاخصلفهؤشد. همچنین برای تدوین م

(، 8934) (، شادرزی8935) ، شاه حسینی(8911حلم سرشت و دل پیشه )پژوهشی 

( و... 2119(، السون )2114(، آکرمن )2118) (، جامیسون8934اسکندری )

استفاده شده است. البته از آن جا که تاکنون پژوهشی به طور مستقل، آموزش 

های آسمانی چهارم و پنجم و بهداشت و ارتقای سالمت در متون کتب هدیه

های ها و شاخصلفهؤدوره ابتدایی را بررسی نکرده است، برای تهیه م مشش

 های موردها و شاخصلفهؤهای مر زمینهپژوهش، از تحقیقات مختلف پیشین د

. پس از مشخص نظر، آرای پزشکان، کارشناسان بهداشت و کتاب استفاده شد

های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، لفهؤگیری مهای اندازهشدن شاخص

آوری و تجزیه و تحلیل شدند و بر ت بر اساس مدل آنتروپی شانون جمعاطالعا

های آموزش بهداشت و ارتقای لفهؤتوجه به هر یک از ماساس همین مدل، میزان 

 ن دوره ابتدایی بررسی شد.آسالمت در متون کل کتب آموزش قر

 

 هايافته

های متون کلیه کتب هدیه کیفی و یکمّ تحلیل شامل پژوهش این هاییافته

 سالمت نظام هایمؤلفه اساس دوره ابتدایی بر مآسمانی چهارم و پنجم و شش

 گردیده تهیه مؤلفه، هر حسب بر آمده دست به هایفراوانی مجموعه ابتدا .باشدمی

 در شده بهنجار هایداده صورت به شانون آنتروپی روش اول مرحله اساس بر و

 و توجه میزان ترینبیش کلی، بطور که شود مشخص طریق، بدین تا اند،آمده

 .دارد تعلق مؤلفه کدام به اهمیت

ن در دوره آموزش قرآکتاب  6از بررسی کل  دهد کهنشان می 8جدول 

مورد، بیشترین فراوانی را به خود  282ی مربوط به سالمت روانی با لفهؤابتدایی، م

و از  فراوانی است 2و کمترین مقدار مربوط به محیط زیست با  داده اختصاص

ن دوره ابتدایی، آهای سالمت در کل کتب آموزش قرلفهؤفراوانی م 581مجموع 

مورد به سالمت محیط،  41مورد به سالمت تغذیه،  15مورد به سالمت جسم،  94

مورد به حوادث  88مورد به سالمت خانواده،  61مورد به سالمت محیط زیست،  2

مورد به  3مورد به سالمت روانی،  282مورد به تحرک بدنی،  24ایمنی، 

مورد  1ها، بیماریمورد به کنترل و پیشگیری از  9پیشگیری از رفتارهای پرخطر، 

 مورد به بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه، اشاره شده است. 99به معلولیت، 

های سالمت لفهؤدهد که بیشترین ضریب بهنجار در بین منشان می 2جدول 

لفه سالمت روان، مجموعا با ؤن دوره ابتدایی، مربوط به مآدر کل کتب آموزش قر

 ( 12/1مجموعا با مقدار )حیط زیست م ( و کمترین ضریب اهمیت به4مقدار )

 باشد.می
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 های سالمت در کل کتب آموزش قرآن دوره ابتدايیتوزيع فراوانی توجه به مفروضه. 4جدول 
 فراوانی هالفهؤم

سال  آنقر خرده شاخص شاخص
 اول

ن سال آقر
 دوم

ن سال آقر
 سوم

ن سال آقر
 چهارم

ن سال آقر
 پنجم

ن سال آقر
 ششم

مجموع هر خرده 
 اوانیفر

مجموع فراوانی 
 شاخص

سالمت 
 جسم

 88 8 1 9 1 9 4 های بدنسیستم

 21 6 2 1 8 8 2 چرخه حیات 94

 9 1 1 1 8 1 2 مراقبت از اندام

سالمت 
 تغذیه

 83 2 1 6 1 9 8 آشنایی با مواد غذایی

15 

 84 1 8 2 1 2 2 ایهای تغذیهنیاز

 4 1 1 2 1 8 8 پوشش گیاهی

 4 1 1 1 1 9 8 یپوشش جانور

 5 8 1 1 1 9 8 انرژی

 82 9 1 1 3 1 1 پایش رشد

 88 8 2 9 9 2 1 ایالگوی تغذیه

 6 8 1 8 1 4 1 بهداشت مواد غذایی

سالمت 
 محیط

 83 1 8 8 8 89 9 بهداشت آب

 81 1 1 1 8 3 1 بهداشت هوا 41

 88 1 1 8 1 81 1 بهداشت خاک

سالمت 
محیط 
 زیست

 1 1 1 1 1 1 1 گی صوتیآلود

2 
 2 1 8 1 1 8 1 زباله و دفع آن

 1 1 1 1 1 1 1 مبارزه با بندپایان و جوندگان

 1 1 1 1 1 1 1 فاضالب و دفع بهداشتی

سالمت 
 خانواده

 88 8 2 1 1 4 4 جمعیت

61 

 9 1 1 1 2 1 8 سالمت نوجوان

 89 8 1 4 8 2 5 مراقبت از کودکان

 1 1 1 1 1 1 1 دوران بارداری هایمراقبت

 41 1 1 82 29 1 5 مراقبت روابط خانوادگی

حوادث 
 ایمنی

 1 1 1 1 1 1 1 پیشگیری از حوادث در منزل

88 

 1 1 1 1 1 1 1 پیشگیری از حوادث در مدرسه

 3 9 1 8 4 1 2 پیشگیری از حوادث در جامعه

 2 8 8 1 1 1 1 مقابله با بالیای طبیعی

 1 1 1 1 1 1 1 های اولیه و بهداشت محیط کارمکک

 تحرک بدنی

 2 1 1 1 2 1 1 اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام

24 

 8 1 1 1 1 8 1 انواع ورزش ایمنی و قوانین آن

 2 1 8 1 1 8 1 اهمیت بازی و انواع آن

 8 1 1 1 1 8 1 های حرکتیمهارت

 8 1 1 1 1 8 1 حرکات اصالحی

 1 1 1 1 1 1 1 اد نیروزامو

 85 1 1 1 1 5 2 بهداشت و تغذیه ورزشی

سالمت 
 روانی

 93 5 8 89 1 88 8 شناخت خود و عزت نفس

282 

 25 2 5 2 88 2 9 احساسات و عواطف

 44 1 8 89 9 81 8 گیریتصمیم

 44 8 8 2 96 1 6 برقراری ارتباط

 29 8 8 1 6 85 1 تفکر نقاد

 91 9 8 2 21 1 4 مساالنروابط ه

پیشگیری از 
رفتارهای 

 پرخطر

 6 1 1 2 8 1 9 عادات ناسالم

3 

 1 1 1 1 1 1 1 اعتیاد

 1 1 1 1 1 1 1 مواد مخدر و انواع آن

 1 1 1 1 1 1 1 اثرات سیگار در بدن

 9 1 8 8 8 1 1 خشونت

 1 1 1 1 1 1 1 ایدز

کنترل و 
پیشگیری از 

 هابیماری

 8 1 1 1 1 8 1 سالمت و بیماری

 8 1 1 1 8 1 1 مراقبت از بیمار 9

 8 1 8 1 1 1 1 هاآشنایی با بیماری

 معلولیت

 1 1 1 1 1 1 1 اهمیت معلولیت

 4 8 1 1 1 9 1 پیشگیری و کمک به افراد معلول 1

 9 1 8 8 8 1 1 انواع معلولیت

بهداشت 
عمومی و 
بهداشت 

 مدرسه

 82 2 8 8 1 5 9 سه و محلهفعالیت مدر

99 
 81 8 1 4 1 9 2 عوامل اجتماعی و بهداشت عمومی

 6 8 1 8 8 2 8 سالمت فردی

 5 9 1 1 1 2 1 ایسالمت تغذیه

 581 581 51 92 16 858 892 61 جمع کل
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 (pi) 4های بهنجار شده جدول داده. 2جدول 
 های درسی کتاب هامؤلفه

ن سال آقر خرده شاخص شاخص
 اول

ن سال آقر
 دوم 

قرآن سال 
 سوم 

ن سال آقر
 چهارم 

ن سال آقر
 پنجم 

ن سال آقر
 ششم 

 سالمت جسم

444/1 های بدنسیستم  915/1  1 146/1  1 411/1  

661/1 چرخه حیات  141/1  153/1  599/1  111/1  1 

849/1 مراقبت از اندام  1 119/1  1 1 999/1  

 سالمت تغذیه

142/1 آشنایی با مواد غذایی  891/1  1 849/1  111/1  661/1  

111/1 اینیازهای تغذیه  825/1  111/1  135/1  122/1  453/1  

151/1 8 پوشش گیاهی  1 125/1  1 1 

999/1 پوشش جانوری  211/1  1 1 1 986/1  

251/1 انرژی  423/1  1 1 1 1 

161/1 1 1 پایش رشد  1 1 856/1  

251/1 1 ایالگوی تغذیه  194/1  915/1  312/1  556/1  

831/1 1 بهداشت مواد غذایی  1 251/1  1 1 

 سالمت محیط

119/1 بهداشت آب  122/1  199/1  122/1  159/1  649/1  

632/1 1 بهداشت هوا  145/1  1 1 1 

556/1 1 بهداشت خاک  1 138./1  1 1 

 سالمت محیط زیست

 1 1 1 1 1 1 آلودگی صوتی

211/1 1 زباله و دفع آن  1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 ه با بندپایان و جوندگانمبارز

 1 1 1 1 1 1 فاضالب و دفع بهداشتی

 سالمت خانواده

911/1 جمعیت  216/1  1 1 181/1  151/1  

511/1 سالمت نوجوان  1 999/1  1 1 511/1  

511/1 مراقبت از کودکان  211/1  141/1  411/1  1 1 

 1 1 1 1 1 1 های دوران بارداریمراقبت

832/1 ابط خانوادگیمراقبت رو  1 291/1  484/1  1 1 

 حوادث ایمنی

 1 1 1 1 1 1 پیشگیری از حوادث در منزل

 1 1 1 1 1 1 پیشگیری از حوادث در مدرسه

854/1 پیشگیری از حوادث در جامعه  1 861/1  811/1  1 816/1  

825/1 1 1 1 1 مقابله با بالیای طبیعی  1 

 1 1 1 1 1 1 رهای اولیه و بهداشت محیط کاکمک

 تحرک بدنی

881/1 1 1 اهمیت تحرک بدنی و تناسب اندام  1 1 199/1  

999/1 1 انواع ورزش ایمنی و قوانین آن  1 1 1 999/1  

861/1 1 اهمیت بازی و انواع آن  1 1 149/1  135/1  

849/1 1 های حرکتیمهارت  1 1 1 113/1  

194/1 1 حرکات اصالحی  1 1 1 8 

 1 1 1 1 1 1 مواد نیروزا

181/1 1 1 1 8 8 بهداشت و تغذیه ورزشی  

 سالمت روانی

825/1 شناخت خود و عزت نفس  984/1  941/1  968/1  194/1  856/1  

851/1 احساسات و عواطف  153/1  164/1  183/1  153/1  1 

999/1 گیریتصمیم  919/1  885/1  614/1  128/1  185/1  

818/1 برقراری ارتباط  1 851/1  121/1  116/1  594/1  

916/1 1 تفکر نقاد  155/1  1 122/1  1 

812/1 روابط همساالن  1 984/1  825/1  181/1  141/1  

پیشگیری از رفتارهای 
 پرخطر

151/1 عادات ناسالم  1 861/1  511/1  1 1 

 1 1 1 1 1 1 اعتیاد

 1 1 1 1 1 1 مواد مخدر و انواع آن

 1 1 1 1 1 1 اثرات سیگار در بدن

861/1 1 1 تخشون  141/1  156/1  1 

 1 1 1 1 1 1 ایدز

کنترل و پیشگیری از 
 هابیماری

111/1 1 سالمت و بیماری  1 1 1 1 

825/1 1 1 مراقبت از بیمار  1 1 1 

251/1 1 1 1 1 هاآشنایی با بیماری  1 

 معلولیت

 1 1 1 1 1 1 اهمیت معلولیت

915/1 1 پیشگیری و کمک به افراد معلول  1 1 1 1 

211/1 1 1 انواع معلولیت  811/1  999/1  1 

بهداشت عمومی و 
 بهداشت مدرسه

211/1 فعالیت مدرسه و محله  982/1  1 121/1  184/1  1 

812/1 عوامل اجتماعی و بهداشت عمومی  423/1  1 964/1  1 1 

811/1 سالمت فردی  849/1  196/1  849/1  1 1 

251/1 1 ایسالمت تغذیه  1 1 1 811/1  
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 گیرینتیجه بحث و
 به نسبت معرفت کسب و آشنایی دینی، تربیت در هاگام تریناساسی از یکی

 نقش و باشدمی تحصیلی هایدوره مهمترین از یکی ابتدایی، دوره. باشدمی دین

 این. دارد آموزش قرآن ویژههب و دینی عقاید با آموزاندانش شدن آشنا در مهمی

 و استعدادها شکوفایی تخیّل، و حواس رشد یت،شخص گیریشکل نظر از دوره،

 تجارب افزایش معنوی، و اخالقی فضایل آموزان، پرورشدانش فردی هایرغبت

 ایویژه اهمیت علمی، تفکر رشد و جامعه در زیستن بهتر برای عمومی معلومات و

محتوای آموزشی یکی از عناصر مهم در نظام آموزشی است که نیاز به دارد. 

آموزان زیرا محتواست که در ذهن و افکار دانش ؛پیوسته دارد وزافزون وتوجهی ر

سازد و در ساختن نگرش و رفتار آنها می گیرد و ذهن آنها را درگیرجای می

جمالت و مفاهیمی که  الزم است برای هر جزء کلمات، ،تاثیرگذار است؛ بنابراین

را  آموزانآینده دانش شود و قرار است بخشی ازهای آموزشی مطرح میدر کتاب

باید به سند برنامه  ،ریزی شود. در این میانبسازد، به صورت عمیق و دقیق برنامه

ترین منبع در امر انتخاب محتوای آموزشی و تربیتی است، موثق درسی ملی که

 .توجه و دقت کافی به عمل آید

 دورهآموزش قرآن کل های هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب

 .بوده استهای تحول نظام سالمت لفهؤمز نظر میزان همخوانی آنها با ا ییابتدا

ی مربوط به لفهؤن در دوره ابتدایی، مآکتاب آموزش قر 6نتایج نشان داده که در 

، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین مورد 282سالمت روانی با 

فراوانی  581. همچنین از مجموع فراوانی است 2مقدار، مربوط به محیط زیست با 

مورد به سالمت  94ن دوره ابتدایی، آهای سالمت در کل کتب آموزش قرلفهؤم

مورد به سالمت  2مورد به سالمت محیط،  41مورد به سالمت تغذیه،  15جسم، 

مورد به  24مورد به حوادث ایمنی،  88مورد به سالمت خانواده،  61محیط زیست، 

مورد به پیشگیری از رفتارهای  3د به سالمت روانی، مور 282تحرک بدنی، 

مورد  99مورد به معلولیت،  1ها، مورد به کنترل و پیشگیری از بیماری 9پرخطر، 

از نتایج ذکر  ،مجموع ربه بهداشت عمومی و بهداشت مدرسه، اشاره شده است. د

 ،پایه هایها در زمینه شایستگیاستنباط کرد که این کتاب چنینتوان شده می

 سالمت روان و سالمت تغذیهاند و نظر توجه به روند کیفیتی رو به بهبودی داشته

درحد  ،از محوریت مرکزی برخوردار استهای تحول نظام سالمت لفهؤمکه در 

سالمت خانواده، سالمت محیط و  هایاند و همچنین مؤلفهمطلوبی توزیع شده

به سالمت محیط اما توجه  ؛دارنداز جایگاهی نسبتاً خوب برخورسالمت جسم هم 

زیست، تحرک بدنی، حوادث ایمنی، رفتارهای پرخطر، کنترل و پیشگیری از 

ها مورد در حد مطلوب نیست و الزم است توجه به این مؤلفهها و معلولیت بیماری

های درسی قرارگیرد. نارسایی موجود در مولفان کتاب توجه دست اندرکاران و

اگون آموزشی دوره های گونتواند بخشمیتحول نظام سالمت های لفهؤمتوجه به 

. بررسی نامطلوبی ایجاد کند الشعاع قرار دهد و آثار و پیامدهایابتدایی را تحت

 (، حسینی مهر92) (، رنجدوست98) های انجام یافته نازک تبار و همکارانپژوهش

سازی ا را در توانمندتاثیر مثبت آنه های سالمتلفهؤ( درباره م94) ( و یزدیان99)

دهند. با این حال، تحقیقات محدودی که ها را نشان میسالمت و کاهش بیماری

در داخل کشور انجام یافته است، فقدان و کمبود آموزش بهداشت و سالمت را در 

 اند؛ آموزان دوره ابتدایی نشان دادههای درسی آموزش قرآن دانشمحتوای کتاب

 

 دارای مبانی، های درسی آموزش قرآن محتوای برنامهلذا با توجه به اینکه 

باشند و تحقیقات انجام یافته، فقدان این ها و عناصر خاص خود میویژگی

 آموزان دوره ابتدایی نشان های درسی دانشها را در محتواهای کتابمهارت

های مدارس این دهد، و خالء آموزش بهداشت و سالمت در محتوای کتابمی

به ندرت شامل های درسی گردد؛ به طوری که کتابیدا احساس میدوره شد

های بهداشت و یم و مفروضهههای حیاتی که برای آموزش مفادانش و مهارت

است که کیفیت محتوا گاهی  آنحاکی از  هاباشد و یافتهارتقای سالمت می

ناکافی  های درسی حاوی محتواینامناسب بوده و نیاز به بهبود دارد و برخی کتاب

 برنامه محتوای نظر، این و یا اطالعات بهداشتی منسوخ یا نادرست هستند. از

 اهمیت از کند،می ایفا اهداف تحقق در که نقشی جهت آموزش قرآن به درسی

 تدوین، ریزی،برنامه برای محتوا این بررسی و تحلیل و است برخوردار خاصی

 دارد. عفمضا اهمیتی آموزشی نظام کردن روزآمد و تغییر

دوران کودکی را  ها وباورهایتوانند نگرشهای دوران ابتدایی میکتاب

های دوران بزرگسالی نقش بسزایی ایفا کنند؛ از این رو، گیریتصمیمتشکیل و در 

، سودمند و موثر در آموزش، ای مرتبطمتون کتب دوره ابتدایی باید به گونه

پاسخگوی نیازهای عاطفی، اجتماعی  طراحی، اجرا و ارزشیابی شوند؛ به طوری که

و ارضای حس کنجکاوی افراد بوده و امکان شناخت الزم از خود و دنیای 

ها را به آنها بدهد و در آنها امید و آرامش ایجاد کند. به طور کلی، پیرامون، ارزش

دهد که ی و روش آماری مورد استفاده، نشان مینتایج حاصل از تحلیل کمّ

باشد. ضمن اینکه به هر یک از لفه سالمت روان میؤمتعلق به م بیشترین فراوانی

های اند و کتابهای نظام سالمت به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفتهلفهؤم

های آموزش سالمت را تحت پوشش قرار لفهؤن به یک نسبت، مآموزش قرآ

  .اندنداده

یابی به حقایق فرایند دست ،که در واقعتوان نتیجه گرفت در مجموع، می

مهمتر از چقدر  ،آنها است. چگونه یاد گرفتن مفاهیم مهمتر از ارائه مستقیم ،دینی

مهمتر از تراکم  ،های دینی و قرآنعاطفی به ارزش یاد گرفتن آنها است، رغبت

های دینی های دینی مهمتر از ارائه نمایشنشانه ذهنی اطالعات دینی است. ارائه

تا زمانی که همه  .پرورش ذهنی دینی است تر ازاست، پرورش حس دینی بر

حداقل بر مبنای  های درسی ما مبتنی بر نظریات تعلیم و تربیت اسالمی و یاکتاب

اساسی از  نظریه اسالمی تعلیم و تربیت تألیف نشود، مهجوریت قرآن به صورت

ایات نظام تعلیم و تربیت برطرف نخواهد شد. تا زمانی که به آیات قرآن کریم و رو

چه  شود،به چشم حداقل معادل و مثابه یک نظریه علمی نگاه نمی )ع(ائمه هدی 

توان از محصول نهایی علوم مختلف داشت؟ در نظامی که مبتنی بر انتظاری می

نه موازی با سایر  ؛محوری است، قرآن نیز باید محور همه دروس قرار گیرد دین

مقایسه با دیگر دروس، باعث توجهی به موقعیت درس قرآن که در دروس. کم

آموزان، آنچنان که باید با قرآن و معارف آن انس و الفت دانش شود تا اغلبمی

  .کافی نداشته باشند

این محوریت  ،باید محوریت همه دروس توجه به معنویت باشد. اما در عمل

یک  ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد. بایدحد مورد توجه بوده، مسئله تا چه

 بر فرایند یادگیری تمام دروس حاکم شود که این تلفیق را  "قرآنی ادبیات"
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معرفتی نزدیک به هم شروع کرد. آموزش قرآن به عنوان  هایتوان از حوزهمی

صرفاً به عنوان یک درس  ،اگر هم توجهی است شود ویک درس تلقی نمی

 .درس آموزشی رود و نه یکپرورشی به شمار می

ریزی و دفتر برنامهکه  شودهای این پژوهش، پیشنهاد میفتهبر اساس یا

های لفهؤمبر مبنای این  هایی راتألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، درس

 .اضافه نماید در دوره ابتدایی نآهای درسی آموزش قرکتابدر نظام سالمت 

کمیلی مرتبط های تریزی و تدوین دروس و کتاببرنامههمچنین با توجه به اینکه 

قرآن ، ضروری است های ابتداییهای آن در دورهقرآنی و مؤلفه با قرآن و مفاهیم

و چگونگی آموزش آن  تحول نظام سالمت در محتواهای و مفاهیم قرآنی، مؤلفه

همچنین ، قرار گیرد آموزانو دانش های آموزش خانوادهبرنامه ها وجزء سرفصل

با  دبیران دروس تخصصی این پایه در ارتباطهای آموزشی برای برگزاری کالس

 .شودپیشنهاد میتحول نظام سالمت های قرآن، مفاهیم قرآنی و مؤلفه
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Abstract 

Introduction: Elementary period is one of the most important periods and plays a 

vital role in acquainting students with religious beliefs, especially Qur'an teaching. 

Therefore, the aim of this study was to analyze the content of textbooks teaching 

Qur'an in all elementary schools based on the components of the health system. 

Methods: In this descriptive study, the content analysis method was used. The 

statistical population of the current study was all textbooks teaching Qur'an in the 

elementary schools during academic year of 2018-2019. The research tool was 

"Shanon Entropy". 

Findings: The results of “Shannon Entropy” content analysis of all 6 textbooks 

teaching Qur'an in the elementary schools showed that the component related to 

mental health had the highest frequency (n=212), and the lowest frequency (n=2) 

was related to the environment. 

Conclusion: In analyzing the content of all textbooks teaching Qur'an, the 

components of mental health and nutritional health are central in health system 

transformation; however, paying attention to the environmental health, physical 

activity, safety accidents, control and prevention of diseases, high-risk behaviors 

and disabilities is not desirable, and these components need to be considered by the 

authorities and authors of textbooks.  Hence, planning and compiling courses and 

supplementary books related to the Qur'an and Qur'anic concepts and its 

components during elementary periods are recommended for teachers who teach 

these technical courses including Qur'an, Qur'anic concepts and components of the 

health system. 

Keywords: Health education, Health promotion, Qur'an teaching, Health system, 

Elementary school 
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