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 چکيده
زیادی برخوردار بوده است به طوری که در بسیاری از  از گذشته تا به امروز سالمتی از اهمیت

آیات و احادیث به اهمیت آن اشاره شده است و همچنین پیامبر اکرم)ص( سالمتی را یکی از 

مباحث مهم بر شمرده اند؛ بنابر این انسان مسئول سالمتی خود می باشد و باید به این مسئله 

د. سالمت عبارت از حالت بهزیستی کامل جسمانی، هم در خانواده و هم در جامعه توجه بیشتر شو

روانی و اجتماعی است و صرفا عدم بیماری و ضعف نیست. روانشناسی به عنوان دانشی در حوزه 

علوم انسانی به بررسی و شناخت ابعاد روانی و درونی انسان و ارائه راهبرد های سازنده برای ایجاد 

، وضع روانی فردی است که احساس رضایت، راحتی و حفظ سالمت روان می پردازد سالمت روان

و آسایش می کند و در این حالت می تواند در اجتماع به راحتی و بدون اشکال فعالیت داشته 

باشد و برای اینکه یک جامعه به مدینه فاضله تبدیل شود به افرادی با سالمت کامل روان نیاز 

ب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی از دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به کتا

نظر سالمت روان با مولفه های اضطراب، افسردگی، ورزش، مذهب، عزت نفس و خوشبینی می 

باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم تا ششم دبستان )دوره 

ها و درصد فراوانی می باشد.  دوم ابتدایی( است و ابزار جمع آوری اطالعات روش فراوانی داده

نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که در کتاب های مطالعات اجتماعی به مولفه مذهب توجه 

زیادی شده بنابراین باید به مولفه های دیگر هم به اندازه ی مولفه ی مذهب اهمیت داده شود. 

ی پایه چهارم بیش ترین در این پژوهش بر اساس  مطالعات انجام شده در کتاب مطالعات اجتماع

و کم ترین توجه به مولفه ورزش با  32/34و درصد فراوانی 12توجه به مولفه مذهب با فراوانی 

شده است. در پایه پنجم بیش ترین توجه به مولفه اضطراب با  57/8و درصد فراوانی  3فراوانی

و درصد فراوانی  4اوانی و کم ترین توجه به مولفه ورزش با فر 69/24و درصد فراوانی 20فراوانی 

و درصد فراوانی 22شده است. در پایه ششم بیش ترین توجه به مولفه مذهب با فراوانی  93/4

 شده است. 69/7و درصد فراوانی  5و کم ترین توجه به مولفه اضطراب با فراوانی 84/32

 مطالعات اجتماعی –دوره دوم ابتدایی  –سالمت روان  –تحلیل محتوا  اژگان کليدي:و
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 2پيمان محمدي، 1جواد جهان

 کرمانشاه رجایی، شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه گروه علوم تربیتی، درسی، ریزی برنامه دکترای 1
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس شهید رجایی کرمانشاه 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 جواد جهان

تحليل محتواي کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم تا 

 ششم ابتدایی )دوره دوم ابتدایی(
 

http://www.rassjournal.ir/


 39  -48 ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه

از گذشته تا به امروز سالمتی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است به طوری که در بسیاری از آیات و احادیث به اهمیت آن اشاره شده 

دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی داند مگر کسی که آن ها را از دست داده باشد، جوانی و »است از جمله امام علی )ع( می فرمایند:

نین پیامبر اکرم )ص( سالمتی را یکی از مباحث مهم بر شمرده اند؛ بنابراین انسان مسئول سالمتی خود می باشد و باید به و همچ« تندرستی

تاسیس شد و بعد از انقالب اسالمی  1320این مسئله هم در خانواده و هم در جامعه توجه بیشتر شود. به این منظور وزارت بهداری در سال 

دم به عنوان یکی از حقوق مسلم آن ها مورد توجه بیش تری قرار گرفت بخصوص با گذشت زمان که زندگی ماشینی ایران، مسئله سالمت مر

، انسان را احاطه کرده است و تمامی نظام های آموزشی سعی در آموزش سالمت و ارتقای آن در دوران کودکی و بعد از آن ایفا می کنند تا 

 (.                                       1393ی و ...( به جامعه تحویل دهند )موسوی،انسان های سالم )از نظر روحی و روان

موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی همواره مورد توجه انسان بوده است اما عموما بعد جسمانی آن مورد 

شناسی به عنوان دانشی در حوزه علوم انسانی به بررسی و شناخت ابعاد روانی و نظر قرار گرفته و به بعد روانی آن کم تر توجه شده است. روان

درونی انسان و ارائه راهبرد های سازنده برای ایجاد و حفظ سالمت روان می پردازد، در گذشته این دانش بیش تر به بررسی بیماری های 

ی کرد و از استعداد های بالقوه آدمی برای رسیدن به رشد وکمال، با روانی می پرداخت و سالمت روان را در نداشتن بیماری روانی تعریف م

دیدگاهی محدود سخن می گفت اما در قرن اخیر به ویژه در چند دهه ی گذشته بسیاری از روانشناسان ، با نگاهی تازه به ماهیت انسان می 

(. از 1389المت و رشد شخصیت برساند )پرچم و قوه عود، نگرند و معتقدند انسان می تواند خود را در فراسوی بهنجاری به سطح مطلوب س

 منظر اسالم سالمت، به عنوان هدیه ای بزرگ از جانب خداوند به انسان نگریسته می شود. سالمتی در ادیان الهی بعد از توحید یکی از بزرگ

قدرشناسی از آن فرا خوانده تا با بهتر زیستن  ترین نعمت های الهی به بندگانش محسوب می شود و همواره انسان ها را به حفظ سالمتی و

(. برخی از روان پزشکان معتقدند توانایی سازی با محیط، انعطاف پذیری، قضاوت 1386در مسیر رشد قرار گیرد )کریمیان و شکرچی زاده،

از درمان بیماری های روانی نیز قادر  عادالنه و منطقی در مواجه با محرومیت ها و فشار های روانی، از مالک های سالمت روانی بوده و هدف

 (.1381ساختن آن ها به زندگی خانوادگی، اجتماعی و به اصطالح سازش با محیط است )اصفهانی،

( با توجه به نقش حیاتی سالمت جسمانی و روانی، سالمت را چنین تعریف می کند: سالمت عبارت WHOسازمان بهداشت جهانی )

(. از دیدگاه قرآن عبودیت 1395مانی، روانی و اجتماعی و صرفا عدم بیماری و ضعف نیست )قاضی اف، است از حالت بهزیستی کامل جس

مقصد نهایی انسان است؛ مقصدی که کانون اصلی و هدف غایی در تربیت قرآنی است، انسان وقتی در مسیر رسیدن به این مقصد قرار می 

ت روان محسوب می شود و می تواند درجات و مراحل آن را تا رسیدن به مقصد طی گیرد که در جرگه انسان های رشد یافته و دارای سالم

(. صاحب نظران معتقدند تا زمانی که مفهوم عدالت، تساوی، حقوق اجتماعی و اقتصادی، بهداشتی و درمانی 1389نماید )پرچم و قوه عود، 

ت درمانی و پیشگیری بیماری ها به طور منصفانه صورت نگیرد امکان در جهان به نحو مطلوبی پیاده نشود و توزیع عادالنه وسایل و امکانا

( معتقد است  1380، به نقل از میناوردی، 1373(. )فدایی،1382سالمت جسمی و روانی مطلوب برای جامعه بشری میسر نیست )احمدوند، 

فتار، دچار اختالل نباشد و با خود، خانواده و اجتماع که فرد سالم کسی است که از نظر کارکردهای روانی از جمله اندیشه، عاطفه، ادراک، ر

 رابطه ای هماهنگ و صمیمانه داشته باشد و وظایف و مسئولیت های خود را در قبال خانواده و جامعه به خوبی انجام دهد.

اجتماع به راحتی و سالمت روان ، وضع روانی فردی است که احساس رضایت، راحتی و آسایش می کند و در این حالت می تواند در  

بدون اشکال فعالیت داشته باشد در واقع سطح سازش پذیری فرد و فقدان نشانه های آسیب شناسی روانی، تعیین کننده وضعیت سالمت 

(. سالمت روان،حالت روانی است که ویژگی بارز آن سالمت و بهبود هیجانی و عاطفی 1389روانی است )شیخ و جمشیدی و عبدی و رستگار، 

نداشتن اضطراب و نشانگان مختل کننده زندگی و ظرفیت ایجاد رابطه حسنه و رضایت بخش با دیگران و مقابله مناسب با تنیدگی ها و و 

(. سالمت روان یک حالت عملکرد موفقیت آمیز کنش وری روانی است که از فعالیت های آفرینشی 1999تناقض های زندگی است )کورسینی، 

نده و رضایت بخش با افراد دیگر، توانایی سازش یافتگی و سازگاری با تغییر و کنار آمدن با مشکالت و پریشانی ها نتیجه )مولد(، روابط ارضاکن

 (. 2002می شود )کی یس و لوپز، 

سالمت روان در روانشناسی از دیدگاه های مختلف این دانش مطرح شده است. این دیدگاه ها عموما انسان محور هستند و از سالمت 

روان در محدوده ی زندگی دنیا سخن گفته اند. در قرآن، اساس سالمت روان بر مبنای خدا محوری است و زندگی دنیا و آخرت انسان را 

پوشش می دهد و انسان های سالم در درجاتی متفاوت با تعابیری چون؛ صالحان، شهیدان، صدیقان و انبیاء مطرح شده اند. انبیاء به عنوان 

امل الگوی سالمت روان معرفی شده اند، در قرآن اصطالحاتی چون؛ رشد، قلب سلیم و نفس مطمئنه در مفهوم سالمت روان مصداق انسان ک

به کار رفته است همچنین با توجه به مبانی ارائه شده درباره ی ماهیت انسان و اصطالحات قرآنی پیرامون سالمت روان می توان دریافت، 

رشد و استکمال نفسانی انسان موحد برای رسیدن به مقصد نهایی خلقت انسان یعنی مقام »عبارت است از: در قرآن « سالمت روان»مفهوم 

 (. 1389)پرچم و قوه عود، « عبودیت و بندگی خداوند متعال
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 قرآن برای انسان هایی که در مسیر سالمت روان قرار گرفته اند ویژگی هایی را مطرح می نماید که عبارتند از:

 ي اعتقاديی هاالف(ویژگ

 توکل  -2ایمان                                                            -1

 مثبت نگری -4اطمینان و آرامش خاطر                                     -3 

 رضا و تسلیم -6امیدواری به رحمت الهی                                     -5 

 يب(ویژگی هاي رفتار
 صبر -2تقوا                                                                -1

 شکر -4ذکر                                                               -3 

 امانت داری -6وفای به عهد                                                    -5 

 دوستی و محبت به دیگران -8احسان به خانواده                                              -7 

 (.1389حسن خلق و خوش رفتاری با هم نوعان )پرچم و قوه عود،  -10عفو و اغماض                                                  -9 

امروزی از رونق اقتصادی، رشد اجتماعی و زندگی بهتر برخوردار باشد، و نیز خود را برای اگر جامعه ای قصد دارد در دنیای پر رقابت 

زندگی بهتر در قرن بیست و یکم آماده سازد الزم است بهره وری باالیی داشته باشد برای اینکه بهره وری یک کشور افزایش یابد الزم است 

...( آن کشور بهره وری باال داشته باشند. بر اساس نظریه چند عاملی بهره وری، در همه سازمان های )آموزشی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و 

چی، شرایطی امکان دستیابی به باال ترین میزان بهره وری امکان پذیر است که کارکنان سازمان ها از سالمت روانی کامل برخوردار باشند )ساعت

1382 .) 

 

 پيشينه پژوهش 
در مقاله خود به بررسی مولفه های سالمت از نظر پیامبر اسالم پرداخته اند، دین اسالم و پیامبر )ص(  (1386کریمیان و شکرچی زاده )

اهمیت زیادی برای حفظ و ارتقای سالمت انسان ها قائل است. مولفه هایی که در بیانات پیامبر اعظم)ص( آمده عبارتند از: نظافت، فعالیت 

 ولفه های روحی و روانی، اجتماعی و معنوی سالمت هم توجه و اهتمام داشته اند. بدنی، تغذیه و ... همچنین پیامبر به م

( نشان دادند که دینداری )مذهب( با نمره های پایین تر 1383( به نقل از شهنی ییالق و موحد و شکرکن، )1995لویس و مالت بی )

د تحت عنوان تاثیر ورزش بر سالمت روانی در بعد جسمانی، ( در مقاله خو1381روان پریشی )سالمت روان( همبسته می باشد. اصفهانی )

اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س(، مولفه های سالمت روان را اینگونه بیان کرده، عزت 

 نفس، اضطراب، افسردگی، اختالل. 

روانی و بهره وری کارگران در کارخانجات یخسار و ارائه ی راهکارهای مقابله (، در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین فشار 1382حیات )

 با آن پرداخته، نتایج این پژوهش نشان داد که استرس هم می تواند عاملی برای بهبود عملکرد و هم عاملی جهت آسیب به سالمت روان باشد. 

اب، تنش، افسردگی و افزایش عزت نفس در افراد ایجاد می در  تحقیق دیگری مشخص شد با تمرینات شدید، تغییراتی نظیر اضطر

(. هوکر و موناهان و 1990شود و امکان دارد تمرینات هوازی موجب بهبود و پیشرفت زیادی در عزت نفس و افسردگی گردد )مک ماهون،

نی و جسمانی دارد. یخ کش و انصاری ( در مطالعه ای نشان دادند که خوشبینی رابطه معنی داری با سالمت روا1992شیفرن و هاچینسون )

( در تحقیقات خود نشان دادند که بین عدم حضور در اجتماعات مذهبی و ابتال به بیماری های حاد قلبی رابطه ی مثبت 1377و موسوی )

ویی با سالمت روانی ارتباط ( در مطالعاتی که انجام دادند نشان دادند که روان رنجور خ1384وجود دارد. جعفر نژاد و فرزاد و مرادی و شکری )

 معکوس دارد.

شواهد تحقیقاتی نشان می دهد باال بودن سطح آمادگی جسمانی به ویژه استقامت قلبی و انجام تمرینات طوالنی مدت، تاثیر بسیار 

( در تحقیقی که به بررسی تاثیر 1389(. سعادت طلب )1380زیادی در رفع و تعدیل تحلیل رفتگی و حفظ سالمت روانی افراد دارد )موسوی، 

مت روان دانش آموزان داشت به این نتیجه دست یافت که بین پیش آزمون و پس آزمون در خصوص خرده مقیاس تمرین هوازی بر سال

شکایت جسمانی، افسردگی، اضطراب و اختالل در عملکرد اجتماعی تفاوت معنا داری در جهت بهبود شاخص های مختلف سالمت روان وجود 

ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزه دانش آموزان مقطع متوسطه به این نتایج دست یافت: ( در تحقیقی تحت عنوان تاثیر 1383دارد. پیروی )

ورزش صبحگاهی در کاهش افسردگی موثر است. ورزش صبحگاهی تاثیر مهمی بر ایجاد روابط اجتماعی دارد. ورزش صبحگاهی در کاهش 

 فشارهای روانی و ایجاد آرامش موثر است. 
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ی اثر ورزش بر سالمت روانی کودکان مشخص شد فعالیت های بدنی نقش مهمی در برقراری سالمت در تحقیقات انجام شده بر رو

انجام گرفت ، مشخص شد تمرینات هوازی عامل مهمی در کاهش آثار  1991(. براساس تحقیقی که در سال 1992کودکان بیمار دارد )برون،

 (. 1991استرس است )براندون،

 

 سوال پژوهش
سالمت روان در زندگی افراد و رسیدن به حیات طیبه، در کتب آموزشی جمهوری اسالمی ایران باید توجه ویژه ای باتوجه به اهمیت 

به مولفه های سالمت روان شود تا راه پیشرفت افراد و رسیدن به حیات طیبه هموار گردد. سوال پژوهش حاضر این است که به چه مقدار به 

عات اجتماعی دوره دوم ابتدایی توجه شده است؟ در کتاب مطالعات هر پایه به چه میزان به مولفه های مولفه های سالمت روان در کتاب مطال

سالمت روان  پرداخته شده است؟ در هر کدام از کتاب ها به کدام مولفه بیش تر و به کدام مولفه کم تر توجه شده است؟ همچنین به کدام 

 ش تری داده شده است؟ مولفه در دوره دوم ابتدایی توجه و اهمیت بی

 

 روش پژوهش
این پژوهش به روش تحلیل محتوای توصیفی انجام شده است یعنی در آن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی از نظر 

سی و توجه به مولفه های سالمت روان که مولفه های )اضطراب، افسردگی، ورزش، مذهب، عزت نفس و خوشبینی( را شامل می شود، برر

تحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش، کتب دوره دوم ابتدایی می باشد و نمونه آماری این پژوهش، کتاب مطالعات اجتماعی است همچنین 

در این پژوهش برای دسته بندی داده ها از جدول فراوانی داده ها و درصد استفاده شده است. در این پژوهش به بررسی و تحلیل کتاب های 

اجتماعی دوره دوم ابتدایی می پردازیم و آن ها را از نظر توجه به مولفه های سالمت روان که از مجالت و مقاله ها و پایان نامه های مطالعات 

 علمی گرفته شده است مورد بررسی قرار می دهیم. 

 د:بررسی و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در این پژوهش به شرح زیر اجرا ش

( مطالعه مبانی علمی سالمت روان: در این مرحله مبانی علمی سالمت روان و نظریه های مربوط به آن بررسی و مطالعه شد و نظریه 1 

ها و پژوهش های مرتبط با موضوع جمع آوری و بررسی شد و مولفه های اضطراب، افسردگی، ورزش، مذهب، عزت نفس و خوشبینی از آن 

 ها استخراج شد.

 

 نمودار مربوط به مولفه هاي سالمت روان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزت نفس

 ورزش

 خوشبینی

 اضطراب 

 مذهب

 افسردگی

مولفه هاي سالمت 

 روان
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 ( تعیین واحد های تحلیل: در این پژوهش  واحد تحلیل، کلمه در نظر گرفته شده است.2

تحلیل داده ها: برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از آمار توصیفی )جداول فراوانی درصد( استفاده شده ( استخراج و 3

 است.

 

 یافته هاي پژوهش
 ارائه یافته ها براساس سوال ها ی پژوهش می باشد.

 روان توجه کرده است؟محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی تا چه میزان به مولفه های سالمت  -1

 *داده هاي پایه چهارم ابتدایی   1*جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

می دهد مجموع فراوانی مولفه های سالمت روان تحلیل شده در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نشان  1اطالعات مربوط به جدول شماره

و  3بیش ترین میزان توجه و مولفه ورزش با فراوانی 32/34و درصد فراوانی  12فراوانی است که مولفه مذهب با فراوانی  35چهارم ابتدایی 

 کم ترین میزان توجه را داشته است. 57/8درصد فراوانی 

 محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی تا چه میزان به مولفه های سالمت روان توجه کرده است؟ -2

 

 *داده هاي پایه پنجم ابتدایی      2*جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نشان می دهد مجموع فراوانی مولفه های سالمت روان تحلیل شده در کتاب مطالعات اجتماعی پایه  2اطالعات مربوط به جدول شماره

و  4میزان توجه و مولفه ورزش با فراوانیبیش ترین  69/24و درصد فراوانی 20فراوانی است که مولفه اضطراب با فراوانی  81پنجم ابتدایی 

 کم ترین میزان توجه را داشته است. 93/4درصد فراوانی 

 محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تا چه میزان به مولفه های سالمت روان توجه کرده است؟ -3

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی مولفه ردیف

 42/11 4 اضطراب 1

 42/11 4 افسردگی 2

 57/8 3 ورزش 3

 32/34 12 مذهب 4

 42/11 4 عزت نفس 5

 85/22 8 خوشبینی 6

 100 35 جمع **

 درصد فراوانی مولفه ردیف

 69/24 20 اضطراب 1

 51/18 15 افسردگی 2

 93/4 4 ورزش 3

 46/23 19 مذهب 4

 66/8 7 عزت نفس 5

 75/19 16 خوشبینی 6

 100 81 جمع **
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 *داده هاي پایه ششم ابتدایی       3*جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی پایه نشان می دهد مجموع فراوانی مولفه های سالمت روان تحلیل شده در کتاب مطالعات  3اطالعات مربوط به جدول شماره

و  5بیش ترین میزان توجه و مولفه اضطراب با فراوانی 84/33و درصد فراوانی 22فراوانی است که مولفه مذهب با فراوانی  65ششم ابتدایی 

 کم ترین میزان توجه را داشته است. 69/7درصد فراوانی 

 های سالمت روان توجه کرده است؟( محتوا کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا چه میزان به مولفه 4 

 
 *داده هاي پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی     4*جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان می دهد مجموع فراوانی مولفه های سالمت روان تحلیل شده در کتب مطالعات اجتماعی دوره  4اطالعات مربوط به جدول شماره

درصد داده شده است و کم ترین میزان  28/29فراوانی می باشد که بیش ترین میزان توجه و اهمیت به مولفه مذهب با  181دوم ابتدایی 

 درصد شده است.  39/9توجه به مولفه ورزش با 

 ( پایه های چهارم، پنجم و ششم دوره ابتدایی به چه میزان به مولفه های سالمت روان توجه کرده اند؟5

 

 * داده هاي پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی    5*جدول شماره 

 درصد فراوانی پایه ردیف

 34/19 35 چهارم 1

 75/44 81 پنجم 2

 91/35 65 ششم 3

 100 181 جمع **

 

نشان می دهد مجموع فراوانی مولفه های سالمت روان تحلیل شده در کتب مطالعات اجتماعی دوره  5اطالعات مربوط به جدول شماره 

فراوانی و کم ترین میزان توجه و  81فراوانی می باشد که بیش ترین میزان توجه و اهمیت به مولفه ها در پایه پنجم با  181دوم ابتدایی  

  فراوانی می باشد. 35در پایه چهارم با  اهمیت

 درصد فراوانی مولفه ردیف

 69/7 5 اضطراب 1

 39/15 10 افسردگی 2

 39/15 10 ورزش 3

 84/33 22 مذهب 4

 30/12 8 عزت نفس 5

 39/15 10 خوشبینی 6

 100 65 جمع **

 درصد فراوانی مولفه ردیف

 02/16 29 اضطراب 1

 02/16 29 افسردگی 2

 39/9 17 ورزش 3

 28/29 53 مذهب 4

 50/10 19 عزت نفس  5

 79/18 34 خوشبینی 6

 100 181 جمع **
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( محتوا کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی )پایه چهارم، پنجم و ششم( تا چه میزان به مولفه های سالمت روان توجه 6

 کرده است؟

 

 :        *جدول جمع بندي6*جدول شماره 

 

 

نشان دهنده ی فراوانی و درصد فراوانی مولفه های سالمت روان به تفکیک هر پایه می باشد که  6اطالعات مربوط به جدول شماره ی 

 ترین میزان توجه می باشند.به ترتیب دارای بیش ترین و کم  17و مولفه ی ورزش با فراوانی  53در مجموع مولفه ی مذهب با فراوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه
 خوشبینی عزت نفس مذهب ورزش افسردگی اضطراب

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 52/23 8 06/21 4 64/22 12 65/17 3 79/13 4 79/13 4 چهارم

 07/47 16 84/36 7 85/35 19 53/23 4 73/51 15 97/68 20 پنجم

 41/29 10 10/42 8 51/41 22 82/58 10 48/34 10 24/17 5 ششم

 100 34 100 19 100 53 100 17 100 29 100 29 جمع
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 نتيجه گيري
انسان موجودی حساس از نظر روحی و روانی می باشد و برای اینکه در زندگی دچار مشکل نشود باید در سالمت کامل روان باشد. 

دشواری است که باید در کتاب مطالعات اجتماعی زندگی در جامعه ای که افرادش دارای اضطراب، افسردگی و مذاهب مختلف هستند کار 

تالش شود این اختالفات همسو شوند. در این پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم بیش ترین 

و درصد فراوانی  3رزش با فراوانی و کم ترین میزان توجه به مولفه ی و 32/34و درصد فراوانی  12میزان توجه به مولفه ی مذهب با فراوانی 

و کم ترین میزان توجه به مولفه  69/24و درصد فراوانی  20است. درپایه پنجم بیش ترین میزان توجه به مولفه ی اضطراب با فراوانی  57/8

 84/33و درصد فراوانی  22نی است. در پایه ششم بیش ترین میزان توجه به مولفه مذهب با فراوا 93/4و درصد فراوانی  4ی ورزش با فراوانی 

شده است و در نتیجه در هر سه پایه چهارم، پنجم و ششم  69/7و درصد فراوانی  5و کم ترین میزان توجه به مولفه ی اضطراب با فراوانی 

 شود.بیش ترین توجه به مولفه ی مذهب بوده است در صورتی که به سایر مولفه ها به مثابه مولفه ی مذهب باید اهمیت داده 

 

 پيشنهادات
از این پژوهش اینگونه استنباط می شود که به مولفه ها بطور یکسان در کتب توجه نشده است، توجه به آن ها در تمامی ابعاد احساس 

 می شود همچنین در راستای دستیابی به سالمت کامل روان پیشنهاد می شود عناصری که بر سالمت روان تاثیر دارند را در کتاب های درسی

بگنجانیم تا دانش آموزان با این عناصر آشنا شوند تا در بزرگسالی از نظر سالمت روان  مشکلی نداشته باشند. همچنین محققانی که کتاب 

های درسی را تدوین می کنند باید به سالمت روان و مولفه های آن توجه بیش تری کنند و به همه ی مولفه ها در تدوین کتاب درسی به 

 همیت دهند.طور یکسان ا
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 مراجعمنابع و 
(، تاثیر ورزش بر سالمت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی 1381اصفهانی، نوشین ) [1]

 1381، 12و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س(، نشریه حرکت، شماره

 )رشته روانشناسی تهران(، دانشگاه پیام نور(، بهداشت روانی، 1382احمدوند، علی ) [2]

(، سالمت روان از منظر مکتب اسالم و روانشناسی، منهاج، سال ششم، شماره 1389پرچم، اعظم، قوه عود، منصوره ) [3]

 1389، تابستان11

 آموزش 2(، تاثیر ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 1383پیروی، ع ) [4]

 و پرورش تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

(، بررسی رابطه میان پنج عامل بزگ شخصیت، 1384جعفرنژاد، پروین، فرزاد، ولی اهلل، مرادی، علیرضا، شکری، امید ) [5]

جم، سبک های ضابطه ای و سالمت روانی در دانشجویان کارشناسی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و پن

 1384، 1شماره

(، رابطه بین فشار روانی و بهره وری کارگران کارخانجات یخساران و ارائه راه کارهای مقابله با 1382حیات، علیرضا ) [6]

 1382آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 (، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بزر سالمت روان دانش آموزان شهر صیدون،پایان1389سعادت طلب، ن ) [7]

 1389نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر، 

(، روانشناسی بهره وری، ) ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی و سازمانی (، 1382ساعتچی، محمود ) [8]

 1382تهران، موسسه نشر ویرایش، 

ذهبی، خوشبینی، سالمت روانی (، رابطه بین نگرش های م1383شهنی ییالق، منیجه، موحد، احمد، شکرکن، حسین) [9]

و سالمت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال 

 1383، زمستان2و1یازدهم، شماره 

(، تاثیر فعالیت سازمان یافته بر سالمت روانی 1389شیخ، محمود، جمشیدی، اکبر، عبدی، حسن، رستگار، احمد ) [10]

 1389، زمستان4نش آموزان متوسطه شهر شیراز، پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت ورزش، شمارهدا

(، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سالمت جسمانی و روانی سالمندان شهر اصفهان، 1395قاضی اف، بهاره ) [11]

   1395مان، تابستانآل –سومین کنگره بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، برلین 

(، برسی نقش فعالیت بدنی در سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی 1386کریمیان، جهانگیر، شکرچی زاده، پریوش ) [12]

خانواده از دیدگاه اسالم، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ویژه نامه اولین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر 

 1386اعظم )ص(، دوره ششم، زمستان

(، بررسی نقش ورزش بر فشار عصبی، سالمت روانی و جسمانی اساتید و کارمندان دانشگاه 1380وسوی، سیدجعفر )م [13]

کشور و ارائه برنامه تمرینی، رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  3های آزاد اسالمی منطقه

 1380تهران، 

خوانداری و نوشتاری پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه های  (، تحلیل محتوای کتب1393موسوی، سیده فاطمه ) [14]

 1393آموزش سالمت، مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدایی، 

(، رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با سالمت روانی و عملکرد تحلیلی دانش 1380میناوردی، مهناز ) [15]

 1380ه، آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی اهواز، پایان نام

(، رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بیماری های حاد قلبی، 1377یخ کش، مختار، انصاری، حسن، موسوی، غفور ) [16]
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