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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه مفاهیم و مؤلفههای سالمت روانی در کتابهای تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم
دورۀ اول متوسطه در سال تحصیلی  4111-4141با روش تحلیل محتوای کمی انجام پذیرفته است .ابزار گردآوری دادهها ،سیاهه
تحلیل محتوا میباشد ،که روایی آن توسط متخصصان این حوزه تأییدشده .بهمنظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش بازآزمایی
استفاده شد و مقدار ضریب همبستگی  1/78حاصل گردید .یافتههای حاصل از تحلیل با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )52و
روش آماری غیر پارامتریک نشان داد که بین فصلهای کتابهای تفکر و سبک زندگی هر دوپایه از نظر پرداختن به مؤلفه سالمت
جسمی و رفتاری و روحیات فردی تفاوت معنادار وجود ندارد و تنها مؤلفه کنش ورزی اجتماعی بهطور یکسان توزیع نشده است
و بین میزان توجه به مفاهیم سالمت روانی تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریباً توزیع مفاهیم سالمت روانی در این دو کتاب
یکنواخت میباشد.
واژههای کليدی :سالمت روانی ،تفکر ،سبک زندگی ،تحلیل محتوا.
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مقدمه
سازمان بهداشت جهانی )5141( 4سالمت روان را به این صورت تعریف میکند« :وضعیت بهزیستی که در آن هر فرد تواناییهای
خود را تحقق میبخشد ،میتواند با فشارهای عادی زندگی مقابله کند» .سالمت روانی خوب مربوط به بهزیستی ذهنی و روانی
است .مفهوم سالمت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکا به خود ،ظرفیت رقابت ،وابستگی
بین نسلی و خودشکوفایی تواناییهای بالقوه فکری و هیجانی و غیره میباشد (ناندا 5و همکاران.)5147 ،
سالمت روان را نمیتوان جدا از آسایش فردی ،خانوادگی و اجتماعی که دربردارنده روابط بین فردی است در نظر گرفت .مفهوم
سالمت روان در واقع جنبهای از مفهوم کلی سالمت است و به کلیه روشها و تدابیری اطالق میشود که برای جلوگیری از ابتال به
بیماریهای روانی به کار میرود (بیگدلی و کریمزاده .)4572 ،از نگاه دیگر سالمتروان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با
جامعه ،شناخت و پذیرش واقعیتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها ،توانایی ارضا کردن نیازهای خویشتن بهطور متعادل و
شکوفایی استعداد فطری خویش .فردی از سالمتروان برخوردار است که قادر باشد تا عقدههای درونی خود را حلوفصل کند و
با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تالش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم
سازد زیرا سالمتروان حالتی مساعد برای رشد و نمو از جهت بدنی ،عاطفی و شعوری ،بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران است
(آقاجانی و همکاران.)4574 ،
سالمت روان جنبهای از مفهوم کلی سالمت انسان است و به همه روشها و تدابیری اطالق میشود که برای جلوگیری از ابتال به
بیماری روانی به کار میرود .سازمان بهداشت جهانی معتقد است سالمت روان الزمه یک زندگی شاد نشاطآور و بهدوراز کمترین
اختالل است تا فرد بتواند با آرامش در کنار دیگران بهطور اجتماعی زندگی کند .سالمت روانی یکی از بخشهای کلیدی سالمت
عمومی میباشد .چنانچه این جنبه نیرومند و قوی باشد ،دیگر جنبههای سالمت جسمانی و عمومی را تحت تاثیر مثبت خود قرار
خواهد داد (غالمی بورنگ و همکاران .)4531 ،سالمت روان بهعنوان یکی از دو رکن سالمتی ،الزمه یک زندگی مفید ،مؤثر و
رضایتبخش فردی است و سالمت روان افراد یک جامعه ،خصوصاً اقشار مؤثر و سازنده آن ،الزمه پویایی ،بالندگی و اعتالی آن
جامعه است (حکیمی راد .)4531 ،یکی از نشانههای سالمت روان برخورداری از خصیصههای توانمندساز درونی یا منابع درونی
قدرت است .برخورداری از این منابع درونی فردی ،رشد سازگارانه خود را ادامه دهد و سالمت روان خود را حفظ کند (جکلون،5
 .)4338افرادی که با مشکالت سالمت روانی مواجه هستند توانایی مواجهشدن با وظایف خود را از دست میدهند .آنها همچنین
در مقایسه با همساالنشان سطوح تابآوری پایینتری نشان داده و بدون کمک احتمال تبدیلشدن به یک بزرگسال مؤثر در آینده
را از دست میدهند .رفتارهایی از قبیل مشکالت ارتباطی با همساالن ،افکار و رفتار خودکشی ،سوءمصرف مواد و الکل هم پیامدهای
رایجی هستند که نوجوانان در معرض خطر قرار دارند که خدمات مؤثر سالمت روانی میتواند این موانع را کاهش داده و مشکالت
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بعدی را ارزیابی و پیشگیری نماید (کاترین 5118؛ به نقل از احمدی و شریفی درآمدی .)4535 ،ویژگیهای فردی اشخاصی که
دارای سالمت روان هستند به شرح زیر است:
نسبت به خود ،خانواده و جامعه بیتفاوت نیست؛ با دیگران سازگاری دارند؛ شاد و مثبت اندیش هستند؛ به خود و دیگران احترام
میگذارند؛ بدبین نیستند؛ به نقاط قوت و ضعف خودآگاهی دارند؛ انعطافپذیر هستند؛ شناختشان از واقعیت نسبتاً دقیق است و
برای رسیدن به هدفهای خود بر اساس عقل و احساس عمل کنند؛ نسبت به خود نگرش مثبت دارند؛ ناکامیها را تحمل میکنند؛
توانایی حل مشکالت خود را دارند؛ از اوقات فراغت خود به نحو مطلوب استفاده میکنند؛ در مواجهه با مشکالت اجتماعی ،کنترل
و تعامل خود را از دست نمیدهند؛ استعدادهایشان بهطور هماهنگ و بهخوبی رشد کرده؛ برای خود ارزش قائل هستند چون میدانند
آفریده خدا هستند و دنیا را گذرگاهی برای رسیدن به آخرت میدانند؛ رابطهشان با دیگران سازنده و مثبت است؛ نیازهایشان را از
طریقی برآورده میکنند که باارزشهای اجتماعی منافات نداشته باشد؛ صابر ،صادق ،درستکار و بخشنده ،استغفار کننده و فرزند
خویشتن خویش هستند؛ در نظر دیگران فرد موجهی محسوب میشوند ،زیرا در همه کارها متعادل رفتار میکنند (باشتی.)4531 ،
دانش آموزان دورۀ متوسطه اول در دوران نوجوانی به سر میبرند این دوران از پویاترین مراحل زندگی فردی است که با چالشها
و تحوالت متعددی در زمینۀ زیستی ،روانی و اجتماعی همراه است (کانلی و رودولف .)5113 ،4بسیاری از آسیبهای روانی در
دوران بزرگسالی در واقع ادامه مشکالت دوران کودکی و نوجوانی است .اگر دورهی نوجوانی بدون مشکل سپری شود ،نوجوان به
بزرگسالی سالم تبدیل خواهد شد و نقش بزرگسالی را خوب ایفا خواهد کرد؛ اما اگر در این رهگذر دشواریهایی به وجود آید و
بهداشت روانی و سالمتی روانی نوجوان از جادهی اصلی انحراف پیدا کند به بیراهه کشیده خواهد شد (آستین و لی.)5147 ،5
مشکالت سالمت روان در نوجوانی یا ناشی از ادامه مشکالت روانی از دوران کودکی است و یا آغاز یک بیماری جدید است .این
مشکالت ،بهطورکلی ،شامل حساسیت در روابط بین فردی ،تنهایی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و مسائلی در ارتباط با خودکشی
هستند (مک دونل و همکاران.)5146 ،5
براساس آنچه بیان گردید میتوان اذعان داشت که نوجوانان گروه هدف مناسب برای آموزش بهداشت و برنامههای ارتقاء سالمت
روان هستند (پیرس .)5144 ،1ازاینرو جای تردیدی نیست که کشورها بایستی در زمینه طراحی و توسعه برنامههای ملی خود بر
سیاستهای بهداشتی و ارتقای سالمت روان بهمنظور رشد و شکوفایی افراد تأکید نمایند .این نکتهای است که در نظام
آموزشوپرورش ایران هم موردتوجه جدی قرارگرفته است .لذا برنامههای آموزشی و بهویژه محتواهای آموزشی باید بهگونهای
طراحی و تدوین شوند که با در نظر گرفتن نیازهای فراگیران منجر به افزایش سواد سالمت روانی در آنان گردند.
کتاب درسی از مهمترین و در دسترس ترین رسانههای آموزشی میباشد که نقش ارزشمندی در نظام تعلیم و تربیت ایفا میکند.
بسیاری از پژوهشگران ،کتاب درسی را بهعنوان یکی از رسانههای کارآمد و اثربخش در زمینه آموزشوپرورش و تأمین نیازهای
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مادی و معنوی دانش آموزان محسوب کردهاند .کتابهای آموزشی توانستهاند ،در کنار ابزار پیچیده و سریع توسعه یافتهی رسانهها
در سراسر نظامهای آموزشی جهان همچنان اهمیت خود را حفظ کنند (محسن زاده یزدی و علیزاده فرد .)4532 ،کتابهای درسی
در واقع یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی است؛ زیرا بیشتر فعالیتهای آموزشی در
چارچوب کتابهای درسی صورت میگیرد (عریضی .)4575 ،اهمیت کتابهای درسی تنها از جنبۀ ابزاری برای آموزش مطرح
نیست ،بلکه کاربرد گستردۀ آن در مدارس ،دانشآموزان را در معرض عقاید ،ایدهها و افکار گوناگونی قرار میدهد (نوریان.)4535 ،
ازآنجاییکه در برنامه درسی دورۀ اول متوسطه کتاب درسی معین تحت عنوان آموزش سالمت روانی وجود ندارد ،کتابهای درسی
تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه مورد تحلیل قرار میگیرند؛ زیرا مؤلفههای مرتبط با سالمت روان بیشتر در محتوای این
کتاب یافت میشوند .کتاب تفکر و سبک زندگی در نظام آموزشی  6-5-5در پایههای هفتم و هشتم تدریس میشود و محتوای
آموزشی این کتابها در شش فصل تدوینشده است.
پژوهشهای اندکی در این زمینه انجام پذیرفته است که از جنبهها و شیوههای مختلفی به بررسی شاخصها و مؤلفههای سالمت
روانی در کتابهای درسی پرداخته ،ازجمله این تحقیقات میتوان به این موارد اشاره نمود:
اسالمی ( )4577پژوهشی با عنوان «بررسی میزان توجه به آموزش سالمت در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی -78
 »77انجام داده است .هدف اصلی از انجام دادن این تحقیق ،تعیین میزان توجه به آموزش سالمت (جسمانی و روانی) در محتوای
کتب درسی دورهی ابتدایی بوده است .در این تحقیق ،محتوای کتابهای درسی دورهی ابتدایی تحلیلشده است .در تحلیل محتوا،
تمامی متن ،تصاویر ،سؤاالت و فعالیتهای یادگیری پیشبینیشده برای فراگیران موردبررسی قرارگرفته است .در این پژوهش از
میان مفاهیم مختلف بهداشتی  51مؤلفهی بهداشتی انتخابشده است که نیمی از آن مربوط بهسالمت جسمانی و نیمی دیگر مربوط
بهسالمت روانی میباشد .با توجه به اهمیت مسئله سالمت ،آموزش سالمت روانی و جسمی در بعضی از کشورها در رأس برنامههای
ملی و آموزشوپرورش قرار دادهشده است بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
محسن زاده یزدی و علیزاده فرد ( )4532در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای کتابهای دورهی ابتدایی بر حسب سازه بهداشت
و سالمت روانی» به تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی ،از نظر پرداختن به سازه سالمت روانی و واکاوی مؤلفههای این سازه
از قبیل حس مسئولیتپذیری ،حس اعتماد به خود ،هدف مداری ،ارزشهای شخصی ،فردیت و یگانگی ،میپردازد .روش این
پژوهش ،کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی کتب و از طریق فهرست وارسی محتوای کتابها میباشد .واحد تحلیل نیز صفحات
(متن ،پرسشها ،فعالیتها و تصاویر) میباشد .جامعه آماری کلیهی کتابهای درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 15(4536-4532
جلد کتاب) و نمونه آماری این پژوهش شامل کلیه کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی میباشد .نتایج این پژوهش نشان داده که
کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ،در پرداختن به مؤلفههای سالمت روانی بهطور متفاوت عمل کرده است .بهگونهای که مؤلفههای
ارزشهای شخصی و هدف مداری ،بیشتر از مؤلفههای حس مسئولیتپذیری ،فردیت و یگانگی و حس اعتماد به خود موردتوجه
قرارگرفتهاند .طبق بررسی انجامشده ،مؤلفهی ارزشهای شخصی با درصدی معادل 36/52%بیشترین فراوانی و مؤلفهی حس اعتماد
به خود با درصدی معادل  ،%52/45کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
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پاکار ( )4536در پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کتابهای علوم ششپایه دبستان با مؤلفه سالمت» به دنبال ،تحلیل محتوای
کتابهای علوم ششپایه دوره ابتدایی ،بر اساس مؤلفههای سالمت جسمی ،روانی ،عاطفی ،جنسی ،معنوی و اجتماعی بوده است.
در این پژوهش واحد تحلیل عکس و واحد ثبت صفحه بوده .جامعه آماری کتاب علوم ششپایه دوره دبستان سال  4531-32بوده
است .نتایج این پژوهش بیانگر این است که به مؤلفه سالمت جسمی بیش از سایر مؤلفهها توجه شده و سالمت روانی و جنسی
کمترین میزان توجه را به خود اختصاص دادهاند .ضمن اینکه هر یک از شاخصهای مؤلفه مذکور به صورت متوازن موردتوجه قرار
نگرفته و کتابهای درسی به یک نسبت ،مؤلفههای آموزش سالمت را پوشش ندادهاند.
بررسی پژوهشهای صورت گرفته نشانگر این است که پژوهشی بهمنظور تعیین جایگاه مفاهیم سالمت روانی در کتابهای درسی
تفکر و سبک زندگی دورۀ اول متوسطه صورت نگرفته است با توجه به این قضیه پژوهش حاضر قصد دارد با تحلیل کتابهای
تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم دورۀ اول متوسطه در سال تحصیلی  4111-4141به بررسی توزیع مؤلفههای سالمت
روانی در حیطههای سالمت جسمی و رفتاری ،روحیات فردی ،کنشورزی اجتماعی بپردازد و همچنین تعیین جایگاه مفاهیم سالمت
روانی در کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی .تا از این طریق زمینه مناسبی برای تجدیدنظر در کتب درسی مربوطه فراهم آید.
در این راستا ،تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 -4آیا بین فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم از نظر توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت معنادار وجود دارد؟
 -5آیا بین فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم از نظر توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت معنادار وجود دارد؟
 -5آیا بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم از نظر توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت معناداری
وجود دارد؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر با توجه به اینکه به دنبال توصیف و تحلیل محتوای آشکار کتابهای تفکر و سبک زندگی از لحاظ میزان توجه به
مفاهیم سالمت روانی براساس تحلیل کمی محتوا است ،پژوهشی کاربردی است و از نظر روش توصیفی و از نوع تحلیل

محتوا4

براساس سه مؤلفهی سالمت جسمی و رفتاری ،روحیات فردی و کنشورزی اجتماعی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل دو
کتاب تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم دورۀ اول متوسطه در سال تحصیلی  4111-4114بوده است .برای دستیابی به
دادههای دقیق و قابلاعتماد با توجه به محدود بودن جامعه آماری و ماهیت پژوهش از نمونهگیری صرفنظر شد و با استفاده از
اصل اشباع و روش نمونهگیری غیر تصادفی ،کل جامعه آماری بهعنوان نمونه انتخاب شد.
شیوهی گردآوری اطالعات در این مطالعه ،اسنادی و استفاده از چک لیستهای مؤلفههای سالمت روانی است .در این پژوهش
برای تهیه معیار توصیف از «سیستم مقوله بندی شده» مربوط به مفاهیم سالمت روانی استفاده شد .برای انتخاب معیار توصیف ،ابتدا
به بررسی پیشینه پژوهش سالمت روانی پرداخته شد .سپس بهمنظور تعیین روایی و پایایی آن ،طبقهای از مقوالت که از مطالعه

Analysis Content
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ادبیات حوزۀ سالمت روانی و بررسی مطالعات استخراج شده بود ،برای عدهای از کارشناسان و اساتید روانشناسی ارسال شد تا
دیدگاههای خود را در خصوص مناسب و مرتبط بودن سازه ،شامل مفاهیم و مؤلفههای مرتبط با آن اعالم نمایند .در مرحله بعد فرم
اولیه تعدیلشده ،پس از چند بار اصالح ،با بهرهگیری از نظریات تعدادی از اساتید دانشگاه برای تحلیل محتوای کتابها ،مورداستفاده
قرار گرفت و نهایتاً چک لیستی تهیه و تدوین گردید و روایی آن توسط متخصصان روانشناسی تأیید شد .برای تعیین پایایی ابزار
تحقیق روش بازآزمایی (آزمون -آزمون مجدد) بکار گرفته شد و مقدار ضریب همبستگی 1/78حاصل گشت که نشان از پایایی ابزار
مورداستفاده میباشد .نحوی کار در این تحقیق به این صورت است که براساس عملیات برش ،محتوای کتابهای موردبررسی به
سه بخش متن ،تصویر ،پرسش و فعالیت تفکیک گردید .سپس مؤلفههای بهداشت روانی که در سه مقوله سالمت جسمی و رفتاری،
روحیات فردی و کنشورزی اجتماعی در نظر گرفتهشده بودند ،در متون ،تصاویر و پرسش و فعالیتها و بهطورکلی در محتوای
کتابها مورد تحلیل قرار گرفتند .برای تحلیل متن از واحد ضبط (تحلیل) بهمنظور شمارش واحدهای مربوط به مقولههای تحقیق
در محتوای این کتابها بهکاررفته است .واحد ضبط در قسمت متن و پرسش و فعالیت به صورت جمله در نظر گرفتهشده است.
این واحد در تصاویر چنین در نظر گرفتهشده که هر تصویر بر اساس شاخصهایی که در آنها مورداشاره قرارگرفته به واحدهایی
تقسیمشده و بعد شمارششده است.
برای بررسی نتایج و تفسیر دادهها از نرمافزار اسپیاساس (نسخه  )52و از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .تحلیل
دادهها نیز با توجه به اینکه دادهها به صورت فراوانی و طبقهای با استفاده از روش آزمون مجذور کای 4انجام گرفت (فربد و همکاران،
.)4538
بهطورکلی با توجه به ادبیات مربوط به موضوع تحقیق ،میتوان مؤلفهها و شاخصهای بهداشت روانی را برای گنجاندن در کتابهای
مورد تحلیل به صورت جدول شماره  4ترسیم نمود .این مؤلفهها با استناد به پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق بهدستآمده است
که مبانی اصلی پژوهش حاضر نیز به شمار میآید.

Chi Square Test
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جدول  .1سيستم مقوله بندی مؤلفهها و شاخصهای سالمت روانی
مؤلفههای سالمت روان

سالمت جسمی و رفتاری

شاخصها
خودآگاهی هیجانی ،انعطافپذیری ،هوشیاری ،صبر و بردباری ،مسئولیتپذیری ،پذیرش احساس خود ،شناسایی زمینههای آسیبپذیری خود ،پرورش استعدادها
و رغبت های خود ،احترام به خود ،شاد زیستن ،قبول مرگ و معاد ،عمل به باورهای مذهبی ،جهتگیری مذهبی ،توجه به زیبایی.
تابآوری و تحمل سختی ،کنترل خشم ،مدیریت استرس و کنترل هیجان ،ایمان ،یقین ،شناخت نسبت به خدا ،شناخت نسبت به خود ،شناخت نسبت به محیط،

روحیات فردی

روحیه امید و امیدواری ،امیدواری به خالق ،رضایت از زندگی ،شکر نمودن و شاکر بودن ،کسب معنا در زندگی ،مهار افسردگی ،مهارت تصمیمگیری ،مهار
فشار روانی ،اعتمادبهنفس ،عزتنفس.

کنشورزی اجتماعی

رعایت آداب معاشرت و گفتگو ،مدیریت اختالفنظر با دیگران ،جرئت ورزی ،اعتمادبهنفس ،عزتنفس ،همدردی ،خویشتنداری ،درستکاری ،ایجاد روحیهی
بخشندگی ،بخشش نسبت به دیگران ،همکاری و تعاون ،ارتباط مناسب با دیگران ،احترام گذاشتن به دیگران.

یافتهها
نتایج تحلیل محتوای کتابهای موردبررسی جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق بهقرار زیر است.
سؤال اول) آیا بین فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم از نظر توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت معنادار وجود دارد؟
یافتههای مربوط به پاسخ این سؤال ،در جدول شماره  5و 5به تفکیک و براساس هرکدام از مؤلفهها آورده شده است .با توجه به
یافتههای جدول شماره  5مشاهده میشود که مجذورکای بهدستآمده برای مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری از مقدار جدول در
سطح  1/12کوچکتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین فصلهای کتاب از نظر پرداختن به مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری
تفاوت معنادار وجود ندارد؛ و مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری در بین فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم بهطور یکسان
توزیعشده است؛ و میتوان گفت در هر شش فصل تقریباً در حد انتظار به این مؤلفه توجه شده است.
در مورد مؤلفه روحیات فردی براساس نتایج جدول شماره  ،5مجذورکای بهدستآمده از مقدار جدول در سطح  1/12کوچکتر
است ،یعنی بین فصل های کتاب از لحاظ توجه به این مؤلفه نیز تفاوت معنادار وجود ندارد ،یعنی میزان توجه به مؤلفه روحیات
فردی در بین فصلهای کتاب یکسان بوده است؛ و میزان توجه به این مؤلفه در کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم تقریباً در حد
انتظار بوده است .همانطور که در جدول شماره  5مالحظه میشود ،مجذورکای بهدستآمده برای مؤلفه کنشورزی اجتماعی از
مقدار جدول در سطح  1/12بزرگتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین فصلهای کتاب از نظر پرداختن به این مؤلفه تفاوت
معنادار وجود دارد .بهطوریکه در فصلهای اول ،دوم و پنجم به مؤلفه فوق کمتر از حد انتظار توجه شده است ،درحالیکه در
فصلهای چهارم و ششم به این مؤلفه بیشتر از حد انتظار توجه شده است؛ و تنها در فصل سوم تقریباً در حد انتظار به این مؤلفه
توجه شده است؛ بنابراین بر طبق یافتههای این جدول مؤلفه کنشورزی اجتماعی در بین فصلهای درسی کتاب تفکر و سبک
زندگی پایۀ هفتم بهطور یکسان توزیع نشده است.
نتایج جدول شماره  5میزان توجه به مفهوم سالمت روانی را نشان میدهد .ازآنجاکه مجموع تمامی این مؤلفهها در این پژوهش،
مفهوم سالمت روانی را تشکیل میدهد ،موضوع از نظر آماری بررسی شد و مجذور کای بهدستآمده از مقدار جدول در سطح
 1/12کوچکتر بود ،یعنی بین فصلهای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم از لحاظ توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

581

باباخانی

جایگاه مفاهیم سالمت روانی در کتاب های درسی تفکر ...

معناداری وجود ندارد ،بنابراین بر طبق یافتههای این جدول مفهوم سالمت روانی در بین فصلهای درسی این کتاب تقریباً به یک
نسبت توزیعشده است؛ و در هر شش فصل تقریباً در حد انتظار به این مفهوم توجه شده است.
جدول  .2بررسی وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه به مؤلفههای سالمت روانی در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم
فصلهای کتاب
مؤلفههای سالمت روان

فصل اول

فصل دوم

فصل

فصل

فصل

فصل

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مجذور کای

سالمت جسمی و

فراوانی مشاهده شده

45

47

3

41

41

7

1/12 p<5df:

رفتاری

فراوانی مورد انتظار

41/5

45/6

8/7

48

41/6

44/2

5/15chi square:

فراوانی مشاهده شده

41

42

41

47

48

44

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

45/1

46/1

3/1

51/5

45/8

45/7

5/63chi square:

فراوانی مشاهده شده

7

45

8

51

7

43

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

44/5

42

7/6

47/6

44/8

45/8

8/86chi square:

روحیات فردی

کنشورزی اجتماعی

جدول  .3بررسی وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه به مفهوم سالمت روانی در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم

مفهوم

فصلهای کتاب

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

مجذور کای

سالمت
روانی

فراوانی مشاهده شده

51

12

56

26

52

57

فراوانی مورد انتظار

51/2

16/2

55/8

27/3

52/7

57/6

1/12 p<5df:
4/43chi square:

سؤال دوم) آیا بین فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم از نظر توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت معنادار وجود دارد؟
یافتههای مربوط به پاسخ این سؤال ،در جدول شماره  1و 2به تفکیک و براساس هرکدام از مؤلفهها آورده شده است .با توجه به
یافتههای جدول شماره  1مجذورکای بهدستآمده برای مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری از مقدار جدول در سطح  1/12کوچکتر
میباشد ،یعنی بین فصل های کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم از نظر پرداختن به این مؤلفه تفاوت معنادار وجود ندارد؛ و
توزیع این مؤلفه در بین فصلهای کتاب تقریباً بهطور یکسان و یکنواخت میباشد و تقریباً در حد انتظار به مؤلفه مذکور توجه شده
است .در مورد میزان توجه به مؤلفه روحیات فردی در کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم نتایج جدول شماره  1حاکی از آن
است ،مجذور کای بهدستآمده از مقدار جدول کوچکتر بوده است ،بنابراین میتوان گفت بین فصلهای کتاب از لحاظ توجه به
این مؤلفه تفاوت معنادار وجود ندارد ،یعنی مؤلفه روحیات فردی در بین فصلهای کتاب تقریباً بهطور یکسان توزیعشده است؛ و
در حد انتظار به این مؤلفه پرداختهشده است.
براساس یافتههای جدول شماره  ،1مجذورکای بهدستآمده برای مؤلفه کنشورزی اجتماعی از مقدار جدول در سطح  1/12بزرگتر
میباشد ،یعنی بین فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم از نظر پرداختن به مؤلفه کنشورزی اجتماعی تفاوت معنادار
وجود ندارد؛ و این مؤلفه به صورت متوازن توزیعشده است ،و تقریباً در هر شش فصل کتاب در حد انتظار موردتوجه قرارگرفته
است .نتایج جدول شماره  2میزان توجه به مفهوم سالمت روانی را در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم نشان میدهد.
ازآنجاکه مجموع تمامی این مؤلفهها در این پژوهش ،مفهوم سالمت روانی را تشکیل میدهد ،موضوع از نظر آماری بررسی شد و
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مجذور کای بهدستآمده از مقدار جدول در سطح  1/12کوچکتر بود ،یعنی بین فصلهای کتاب از لحاظ توجه به مفهوم سالمت
روانی تفاوت معناداری وجود ندارد ،و در هر شش فصل به مفهوم سالمت روانی تقریباً در حد انتظار توجه شده است.
جدول  .4بررسی وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه به مؤلفههای سالمت روانی در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم
فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصلهای کتاب

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

سالمت جسمی و

فراوانی مشاهده شده

8

3

7

41

3

44

1/12 p<5df:

رفتاری

فراوانی مورد انتظار

1/3

7/1

8/5

44/3

8/5

41/4

5/53chi square:

فراوانی مشاهده شده

6

41

3

56

44

47

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

8/5

45/2

41/7

48/8

41/3

51/3

2/5chi square:

فراوانی مشاهده شده

2

45

41

7

8

55

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

2/3

41/4

7/7

41/1

7/7

48

6/4chi square:

مؤلفههای سالمت روانی

روحیات فردی

کنشورزی اجتماعی

مجذور کای

جدول  .5بررسی وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه به مفهوم سالمت روانی در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هشتم
مفهوم
سالمت
روانی

فصلهای کتاب

فصل اول

فصل

فراوانی مشاهده شده

47

54

57

11

56

25

فراوانی مورد انتظار

43/5

57/4

51/3

16/6

51/7

26/1

دوم

فصل سوم

فصل

فصل پنجم

فصل ششم

چهارم

مجذور کای
1/12 p<5df:
4/43chi square:

سؤال سوم) آیا بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم از نظر توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت
معناداری وجود دارد؟
با توجه به یافتههای جدول شماره  6مشاهده میشود که مجذورکای بهدستآمده برای مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری از مقدار
جدول در سطح  1/12کوچکتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای تحصیلی
هفتم و هشتم از نظر پرداختن به مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری تفاوت معنادار وجود ندارد؛ و این مؤلفه در بین این دو کتاب
بهطور یکسان توزیعشده است؛ و تقریباً در کتاب تفکر و سبک زندگی هر دوپایه در حد انتظار به مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری
توجه شده است .در مورد مؤلفه روحیات فردی براساس نتایج جدول شماره  ،6مجذورکای بهدستآمده از مقدار جدول در سطح
 1/12کوچکتر میباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای تحصیلی هفتم و هشتم
از لحاظ توجه به مؤلفه روحیات فردی نیز تفاوت معنادار وجود ندارد ،یعنی این مؤلفه در بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی
پایههای تحصیلی هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیعشده است؛ و میزان توجه به این مؤلفه در کتابهای تفکر و سبک زندگی هر
دوپایه تقریباً در حد انتظار بوده است.
همانطور که در جدول شماره  6مالحظه میشود ،مجذورکای بهدستآمده برای مؤلفه کنشورزی اجتماعی از مقدار جدول در
سطح  1/12کوچکتر است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای تحصیلی پایههای
هفتم و هشتم از نظر پرداختن به مؤلفه کنشورزی اجتماعی تفاوت معنادار وجود ندارد؛ و در کتابهای تفکر و سبک زندگی هر
دوپایه این مؤلفه تقریباً در حد انتظار موردتوجه قرارگرفته است؛ بنابراین بر طبق یافتههای این جدول مؤلفه کنشورزی اجتماعی
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در بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای تحصیلی هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیعشده است .نتایج جدول شماره
 8میزان توجه به مفهوم سالمت روانی را نشان میدهد .ازآنجاکه مجموع تمامی این مؤلفهها در این پژوهش ،مفهوم سالمت روانی
را تشکیل میدهد ،موضوع از نظر آماری بررسی شد و مجذور کای بهدستآمده از مقدار جدول در سطح  1/12کوچکتر بود ،یعنی
بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای تحصیلی هفتم و هشتم از لحاظ توجه به مفهوم سالمت روانی تفاوت معناداری
وجود ندارد ،بنابراین بر طبق یافتههای این جدول مفهوم سالمت روانی در بین کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی پایههای
تحصیلی هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیعشده است؛ و تقریباً در کتاب هر دوپایه به مفهوم سالمت روانی در حد انتظار توجه شده
است.
جدول  .6بررسی وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه به مؤلفههای سالمت روانی در کتابهای تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم و هشتم
پایههای تحصیلی

پایۀ هفتم

پایۀ هشتم

مجذور کای

فراوانی مشاهده شده

84

21

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

68/8

25/5

1/542chi square:

فراوانی مشاهده شده

72

71

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

76/5

75/5

1/17chi square:

فراوانی مشاهده شده

87

62

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

71/4

61/1

1/13chi square:

مؤلفههای سالمت روانی
سالمت جسمی و رفتاری

روحیات فردی

کنشورزی اجتماعی

جدول  .7بررسی وجود تفاوت معنادار بين ميزان توجه به مفهوم سالمت روانی در کتابهای تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم و هشتم

مفهوم سالمت روانی

فصلهای کتاب

پایۀ هفتم

پایۀ هشتم

مجذور کای

فراوانی مشاهده شده

551

433

1/12 p<5df:

فراوانی مورد انتظار

553/5

515/7

1/55chi square:

بحث و نتيجهگيری
مدرسه برای بهبود زندگی بسیاری از کودکان و نوجوانان فرصت بسیار مناسبی فراهم میکند .بهموازات حرکت ملتها در جهت
آموزش همگانی ،نقش مدارس در ارائه خدماتی مانند خدمات بهداشت روانی در امور تحصیل ،اهمیت روزافزون یافته است .تحقیق
حاضر قصد دارد مشخص نماید که کتابهای درسی تفکر و سبک زندگی دورۀ اول متوسطه که در پایههای هفتم و هشتم تدریس
میشوند به چه میزان به مؤلفهها و مفاهیم سالمت روانی میپردازند .یافتههای حاصل از بررسی سؤاالت پژوهش نشان داد بین
فصلهای کتابهای تفکر و سبک زندگی هر دوپایه از نظر پرداختن به مؤلفه سالمت جسمی و رفتاری و روحیات فردی تفاوت
معنادار وجود ندارد؛ و این دو مؤلفه بهطور تقریباً یکسان بین فصلها توزیعشده است؛ و در حد انتظار به این مؤلفهها توجه شده
است؛ اما مؤلفه کنشورزی اجتماعی در بین فصلهای درسی کتاب تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیع
نشده است؛ اما بین میزان توجه به مفاهیم سالمت روانی در کتابهای درسی مذکور در بین پایههای تحصیلی هفتم و هشتم تفاوت
معناداری وجود ندارد و تقریباً توزیع مفاهیم سالمت روانی در این دو کتاب یکنواخت میباشد.
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در کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم و هشتم مؤلفههای سالمت جسمی و رفتاری و روحیات فردی در بین فصلهای کتاب
تقریباً بهطور یکسان توزیعشده است؛ و در حد انتظار به این مؤلفهها توجه شده است .در خصوص مؤلفه کنشورزی اجتماعی
میتوان گفت در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیع نشده و در برخی از فصلها کمتر از
حد انتظار و در فصلهایی بیشتر از حد انتظار به این مؤلفه توجه شده است .نتایج نشانگر آن است که مؤلفه کنشورزی اجتماعی
در محتوای کتابهای درسی از توزیع نرمال برخوردار نیست .مفهوم سالمت روانی بهطورکلی در بین فصلهای کتاب تفکر و سبک
زندگی پایۀ هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیعشده است؛ و تقریباً در حد انتظار به مفهوم سالمت روانی توجه شده است .تحقیق
حاضر نشان داد که در فصلهای کتاب تفکر و سبک زندگی پایۀ هفتم و هشتم به همۀ مؤلفهها بهطور یکسان توجه نشده است .این
یافتهها با نتایج پژوهش محسن زاده یزدی و علیزاده فرد ( )4532همسو است .نتایج پژوهش این محققان نشان داد که کتب مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی ،در پرداختن به مؤلفههای سالمت روانی بهطور متفاوت عمل کرده است.
در کتابهای تفکر و سبک زندگی مؤلفههای سالمت جسمی و رفتاری ،روحیات فردی و کنش ورزی اجتماعی در بین پایههای
هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیعشده است؛ و به هر سه مؤلفه در هر دو کتاب نسبت به هم در حد انتظار توجه شده است .مفهوم
سالمت روانی در بین کتابهای تفکر و سبک زندگی پایههای هفتم و هشتم بهطور یکسان توزیعشده است؛ و به این مفهوم تقریباً
در کتابهای هر دوپایه در حد انتظار توجه شده است .این امر نشاندهنده اهمیت و جایگاه سالمت روانی در برنامه درسی نظام
آموزشوپرورش کشور است .این یافتهها با نتایج تحقیق اسالمی ( )4577است .نتایج پژوهش او بیانگر این است که آموزش سالمت
روانی و جسمی در بعضی از کشورها در رأس برنامههای ملی و آموزشوپرورش قرار دادهشده است.
آموزشوپرورش و بهویژه محتوای کتب درسی مدارس نقش قابلتوجهی در ارتقاء سالمت روانی دانش آموزان دارد .با توجه به
نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود وزارت آموزشوپرورش با توجه به نیازهای فراگیران و جامعه و با در نظر گرفتن اهمیت و
ضرورت مقولههای گوناگون سالمت روان ،بهطور متوازن و هدفمندی به مفاهیم ،مؤلفهها و شاخصهای مختلف سالمت روان در
پایههای تحصیلی و فصلهای کتابهای درسی توجه نماید و برنامههای درسی بهویژه محتوای کتب درسی را با توجه به تقویت
مؤلفههای سالمت روانی برای دانش آموزان طراحی نماید؛ بنابراین ضروری است نهاد آموزشوپرورش ،بسترهای الزم را برای
توجه هرچه بیشتر به ابعاد مختلف سالمت روانی در فصلهای کتابهای درسی بهویژه کتاب تفکر و سبک زندگی و همچنین در
پایههای تحصیلی فراهم نماید .لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی به برسی مؤلفهها و شاخصهای دیگر
بهداشت روانی که منطبق با نیازهای دانشآموزان نسل جدید باشد در دورۀ دوم متوسطه و در کتابهایی مانند روانشناسی ،مدیریت
خانواده و سبک زندگی ،سالمت و بهداشت بپردازند.
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