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چکیده
هدف پژوهش حاضر پيش بينی بهزيستی ذهنی دانش آموزان بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی
والدين بود .پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی است .در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه دوم به همراه والدين ناحيه  7شهر كرمانشاه بودند كه در سال تحصيلی  1733مشغول به تحصيل بودند .نمونه آماري
با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و برحسب جدول مورگان نسبت به حجم جامعه ،تعداد  753نفر از
دانش آموزان انتخاب شدند .ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه بهزيستی ذهنی ،حل مسئله اجتماعی ،سالمت
اجتماعی و تمايز يافتگی می باشد .نتايج بااستفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند گانه نشان
دادند كه بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داري مشاهده میشود .بين
سالمت اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داري مشاهده میشود .بين تمايز يافتگی والدين با
بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد .متغيرهاي سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز
يافتگی والدين به ترتيب پيش بينی كننده بهزيستی ذهنی دانش آموزان میباشند.
واژههای کلیدی :سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی ،تمايز يافتگی ،والدين ،بهزيستی ذهنی ،دانش آموزان

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
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مقدمه
سنين دبستان و راهنمايی و دبيرستان به عنوان سنينی شناخته میشوند كه پايه ريزي شخصيت افراد در بزرگسالی در اين
سنين روي میدهد .لذا توجه به امور تربيتی-آموزشی و مسائل شخصيتی دانشآموزان در هر جامعهاي موجب پرورش افرادي
میشود كه در آينده قادرند امور مختلفی را بهدست گيرند و جامعهي خود را با شايستگی اداره و هدايت نمايند اما منظور از
دانشآموزان ،فقط يک گروه خاص در جامعه نيست .بهعبارت سادهتر ،هر گروهی از دانشآموزان بايد از امکانات مناسبی
بهرهمند باشند .رضايت از زندگی به عنوان يکی از مؤلفههاي بهزيستی ذهنی شامل نگرش فرد ،ارزيابی عمومی وي نسبت به
كليت زندگی خود و يا برخی از جنبههاي زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است .به اين نحو كه اگر كسی
اغلب از زندگی خود راضی باشد و خوشی ر ا تجربه نمايد و گاه هيجاناتی مثل غمگينی و خشم را تجربه نمايد ،بهزيستی درونی
باال خواهد داشت .بر عکس اگر از زندگی خود راضی نباشد و خوشی و عالقه اندكی را تجربه نمايد و هيجانات پيوسته منفی،
مثل خشم و اضطراب را احساس نمايد داراي بهزيستی درونی پايينی است (بدري مقدم.)1737 ،
يکی از عواملی كه باعث افزايش بهزيستی ذهنی می شود سالمت اجتماعی است .سالمت حق و نياز اساسی تمام انسانها
است .در حال حاضر نيز توسعه يافتگی هر اجتماعی را از روي كيفيت سالمت مردم آن اجتماع ،ميزان توزيع عادالنه سالمت در
ميان طيفهاي مختلف طبقات اج تماعی و نيز ميزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسيبرسان به سالمت آن
اجتماع قضاوت مینمايند .موضوعی كه در تمام جوامع مطرح است و تعريفهاي متعددي از آن شده است .از ميان تعريفهايی
كه هنوز هم به كار میرود ،شايد قديمیترين تعريف آن باشد كه« :سالمت ،يعنی بيمار نبودن»( تايوانا و مک لين.)2312، 1
تعريف سالمت درهر جامعه تا اندازهاي به حس مشترک مردمان ازسالمت وفرهنگ آنان باز میگردد و در جوامع و گروههاي
گوناگون تعريف هاي متفاوت از آن وجود دارد ،اما تعريفی كه سازمان بهداشت جهانی در سال  1397از سالمت ارائه داد ،بيش
از همه پذيرفته شده است .بنابراين تعريف« :سالمت ،عبارت است از رفاه كامل جسمی ،روانی و اجتماعی» .اين تعريف در
سالهاي اخير با گنجانده شدن «توانايیِ داشتنِ يک زندگیِ مثمر ازنظر اقتصادي واجتماعی» كاملتر شده است(محمدي،
.)1735
با استناد به گزارش سازمان بهداشت جهانی ( )WHOرايجترين علل مرگ و مير در بسياري از جوامع امروزي بيماريهاي
غيرعفونی مانندسرطان ،ناراحتیهاي قلبی عروقی وديابت است وبیخوابی ،اضطراب ،رخوت ،افسردگی و دردهاي مزمن كه
ناشی از اين بيماريها هستند ،همگی رو به افزايشاند ،هر چند اين مسائل در گذشته نيز گريبانگير بشر بودهاند ،اما ظاهر ًا
اكنون سبب ساز آشفتگی و اختالل بيشتري در زندگی مردم هستند تا درگذشته ،پيمايشهاي اخير آشکار ساختهاند كه امروزه
فشار عصبی رايجترين علت غيبت از كار است و از اين نظر بر سرماخوردگی پيشی گرفته است ،بنابه پيشبينی سازمان بهداشت
جهانی طی بيست سال آينده افسردگی شايعترين بيماري جهان خواهد شد(بالنس،آماليو و دياز.)2312 ،2
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سالمت اجتماعی شامل عناصر متعددي استكه اين عناصر در كنار يکديگر نشان میدهند كه چگونه و در چه درجهاي افراد
در زندگی اجتماعی خود ،خوب عمل میكنند .ب ه عنوان مثال در نقش همشهري ،همکار ،همسايه و  . ...شواهد حاكی از آن
استكه انسانهايی كه بهتر جذب اجتماع خود میشوند يا با آن يگانگی میيابند ،از عمر طوالنیتري برخوردارند و به هنگام
بيماري ،در نتيجه حمايتهايی كه از آن برخوردار میشوند ،زودتر بهبود میيابند .در شرايط سالمت اجتماعی ،فرد در نتيجه
حمايتهايی كه دريافت میكند ،بهتر بر استرس و بيماريهايی كه او را تهديد میكند ،غلبه میيابد .برخورداري از مهارتهاي
اجتماعی ،كيفيت ايفاي نقشهاي اجتماعی و هويت در اينجا اهميت میيابد(كوري و ليی.)2317 ،7
الرسون)2337( 7و كييز )2337(5سالمت اجتماعی را استنباط فرد ازكيفيت روابطش با افراد ديگر ،نزديکان وگروههاي
اجتماعی كه وي عضوي از آنهاست ،تعريف میكنند و معتقدند كه مقياس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت و پاسخهاي
درونی فرد (احساس ،تفکر و رفتار) را میسنجد ،كه نشانگر رضايت يا فقدان رضايت فرد از زندگی و محيط اجتماعیاش است.
به اعتقاد كييز و شاپيرو )2337( 2آنچه بيشتر به زندگی غنا و معنا میبخشد ،ارتباط با خويشاوندان ،روابط و تجارب مشترک
است .بنابراين آنان به توانايی فرد در تعامل موثر با ديگران واجتماع به منظور ايجاد روابط ارضاءكننده شخصی وبه انجام
رساندن نقشهاي اجتماعی ،عنوان سالمت اجتماعی را میدهند.كييز( )2337از مهمترين نظريهپردازان و محققان سالمت
اجتماعی ،در بررسیهاي خود به رابطه قوي بين سالمت اجتماعی ،از خود بيگانگی اجتماعی و ناهنجاريهاي اجتماعی اشاره
میكند و درسال  ،1339مولفههاي همبستگیاجتماعی ،مشاركتاجتماعی ،پذيرش اجتماعی ،شکوفايی اجتماعی ،انطباق
اجتماعی را به عنوان ابعاد سالمت اجتماعی مطرح نمود(ويسينگ و فوري .)2315 ،3
از سوي ديگر حل مسأله بخشی از تفکر است .حل مسأله كه پيچيدهترين بخش هر عمليات فکري تصور میشود ،به عنوان يک
روند مهم شناختی تعريف میگردد كه محتاج تلفيق و مهار يک سري مهارتهاي بنيادين و معمولی است .حلّ مسأله وقتی
مطرح میشود كه يک موجود زنده يا يک سامانه هوش مصنوعی نداند كه براي رفتن از يک موقعيت به موقعيت ديگر بايد چه
مسيري را بپيمايد .اين نيز خود بخشی از روند يک مسأله بزرگتر است كه يافتن مسأله و شکلدهی مسأله بخشی از آن
میباشد (اسکيان .)1735،
تمايز يافتگی نيز مهمترين مفهوم نظريه سيستمهاي خانواده بوئن )1339( 9است كه در اين نگره ،توانائی ايجاد «تمايز
خود» هسته اي بنيادي نگره ي بوئن مفهوم تعادل در دو سطح د رون روانی و فرا روانی (بين فردي) تعريف می شود زيربناي
نظري همه مفاهيم اين است كه هميشه نوعی اضطراب مزمن در زندگی وجود دارد اين اضطراب مزمن به عنوان جزء الينفک
زندگی هميشه و در همه موقعيت ها وجود دارد (احمدي .)1737 ،تمايز يافتگی به توانايی تجربه صميميت با ديگران و ماندن
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در جوعاطفی و در عين حال استقالل از ديگر افراد اشاره دارد (كلور .)2317،3به دنبال اين هدف است كه اشخاص به طور
مستقل بر اساس شخصيت خود و نه ديگران ،عواطف و افکار خود را كنترل كنند و دنبال «سرنخ هايی» بگردند حاكی از اين
كه چگونه اضطراب و فشارهاي گوناگون بر فرد ظاهرمی شود و چگونه فرد می تواند از همان آغاز بر اضطراب به طرز مؤثري
انطباق پيدا كند (ويفن .)2312،13به گونه اي كه افراد با تمايز يافتگی باال واكنش هاي خود را به صورت منطقی كنترل می
كنند و در مقابل ،افراد با تمايز يافتگی پايين گرايش دارند تا اين كنترل را با واكنش هاي هيجانی و عاطفی اعمال كنند
(پيس.)2317،11
خانواده از مهمترين نهادهاي اجتماعی است چرا كه پايه هاي خوشبختی و بدبختی انسان در آنجا به وجود می آيد .اخالق و
عواطف خوب و بد انسان در خانواده شکل می گيرد .اگر پدر و مادر در مسير درست باشند ،خانواده براي فرزند سععادت آفعرين
خواهد بود( .قائمی ) 1791 ،نوجوان و جوان امروز ،كودک گذشته است ،رفتارها و خصوصيات او به دوره كوركی اش وابسته انعد
كه آن را از والدينش كسب نموده است (جاب شيلد .) 2315، 2تأثير عوامل خانوادگی از افکار و عقايد ،اخالق ،عاطفعه و خلعق و
خو در فرزند به حد و ميزانی است كه بعضی از روانشناسان را بر آن داشته تا كودک را آيينه تمعام نمعاي والعدين بيعان كننعد.
كودک معيارهاي اخالقی و جنبه هاي الگويی پدر و مادر را طوري جذب می كند كه تقريبا می توان گفت جزء طبيعت اوست .
چون خانواده پيش از ما تشکيل شده ،لذا پ يش از اين كه ما به مرحله آگعاهی برسعيم ،در تعيعين سعبک زنعدگی ،طعرز فکعر و
ساختار روحی ما به طور چشمگيري تأثير می گذارد (كوالليلو و جانستون.) 2312 ، 7
با توجه به اينکه دانش آموزان صاحبان آينده جامعه اند ،و از آنجايی كه بهزيستی ذهنی شرط الزم براي سالمت روانی محسوب
می گردد و يک فرد نمی تواند به خوبی عمل كند وقتی كه دوره هاي طوالنی مدت افسردگی را تجربه كرده است ،بهزيستی
ذهنی دانش آموزان با تأثيري كه بر سالمت روانی آنها دارد ،سالمت جامعه ي فردا را تحت تأثير قرار خواهد داد .در بين دانش
آموزان دوره هاي مختلف تحصيلی ،دور ه نوجوانی و ورود به مرحله جوانی مصادف با مقطع متوسطه است .لذا اين مقطع از
اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي كه هر گونه اختالل در سالمت روان اين قشر ،تهديدي براي سرمايه گذاري هاي آينده
جامعه خواهد بود .مرادي ،دهقانی زاده ،سليمانی خشاب )1737( ،حمايت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصيلی :نقش
واسطه اي باورهاي خوداثربخشی تحصيلی را مورد بررسی قرار دادند و نتايج پژوهش حاكی از آن بود كه حمايت اجتماعی -
ادراکشده پيشبينیكننده مثبت سرزندگی و خوداثربخشی تحصيلی است .همچنين ،نتايج تحليل مسير ،نشانگر نقش واسطه-
اي باورهاي خوداثربخشی تحصيلی در رابطهي بين حمايت اجتماعی ادراکشده و سرزندگی تحصيلی بود .يافتهها بر نقش
حمايتهاي دلگرمكننده اجتماع جهت تقويت باورهاي فراگيران و ترغيب توانايیهاي آنان در مقابله با ناماليمات تحصيلی و
نيل به سرزندگی تحصيلی تاكيد دارد .همچنين نتايج در قالب نظريهي شناختی -اجتماعی ،الگوي شناختی الزاروس و ويژگی-
هاي خاص بافت اجتماعی اثرگذار بر دانشآموزان دبيرستانی در ايران مورد بحث قرار گرفتند.

Chlor
Wifen
piss

32

9

10

11

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،21خرداد 2318

عطادخت ,نوروزي و غفاري ( )1737به بررسی تاثير آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقاي بهزيستی روان شناختی و تاب
آوري كودكان داراي اختالل يادگيري پرداختند و نشان دادند كه آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقاي تاب آوري و تمامی
مولفه هاي بهزيستی روان شناختی (پذيرش خود ،روابط مثبت با ديگران ،خودمختاري ،زندگی هدفمند و رشد فردي) به جز
مولفه (تسلط بر محيط) در دانش آموزان با ناتوانی هاي يادگيري تاثير مثبتی دارد .اين نتايج تلويحات مهمی را در زمينه
آموزش و خدمات مشاوره اي دانش آموزان مبتال به اختالل يادگيري ،به عنوان بخش مهمی از درمان ،به دنبال دارد.
كاكابرايی (  ) 1735در پژوهش خود تحت عنوان تأثير آموزش حل مسئله خانواده محور بر ارتباط والد كودک دانش آموزان
دورۀ ابتدايی ،نشان داد كه برنامه حل مسئله خانواده /مدرسه محور به طور معنی داري موجب افزايش ارتباط والد كودک شد.
آموزش حل مسئله خانواده محور با هدف بهبود تعامل والد – كودک ،مهارتهاي ارتباطی فرزندان را نيز افزايش داده و باعث می
شود تا دانش آموزان از طريق والدين ،از روشهاي مواجه شدن با مسائل و موقعيتهاي اجتماعی كه در شرايط واقعی در خانه و
مدرسه تجربه می كنند ،آگاهی پيدا كنند .همچنين كودكان و نوجوانان ياد می گيرند كه در موقعيتهاي اجتماعی به راه حلهاي
جايگزين بينديشند و بياموزند كه هر مشکلی راه حلهاي مختلفی دارد .تايوانا و مک لين )2312( 12در پژوهش خود نشان دادند
كه كنش هاي بين فردي (سرمايه اجتماعی ارتباطی) از راه اثرگذاري بر تلفيق دانش ،تفکر خالق و عملکرد تحصيلی دانش
آموزان را تحت تأثير قرار میدهد .نتايج پژوهش كوالليلو و جانستون ) 2312 ( 7نشان داده است با آموزش مهارت هاي حل
مسئله به والدين تغيير شناخت و ارتباط موثر والدين با كودكانشان ،بهبود چشمگيري داشته است و همچنين باعث درک مثبت
كودكان نسبت به خود و والدينشان شده است.جاب شيلد ) 2315 ( 2نشان داد افزايش مهارت حل مسئله در والدين و كاربست
آن در ارتباط با فرزندانشان باعث تقويت پيوندهاي عاطفی گرديده و اين كودكان در محيط هاي بيرونی كمتر دچار مشکالت
ارتباطی شده اند.بنابراين بايد به اين بعد توجه بيشتري شود .با انجام چنين پژوهش هايی می توان عواملی را كه با افزايش يا
كاهش بهزيستی ذهنی دانش آموزان در ارتباطند ،شناسايی كرده و گامهايی در جهت پيشگيري و شناسايی عوامل مرتبط با
افزايش عاطفه منفی و پايين آمدن رضايت از زندگی برداشته و اقداماتی در جهت افزايش عاطفه مثبت صورت داد .همچنين
انجام چنين پژوهش هايی می تواند منجر به تد ارک ديدن كالس ها و دوره هاي آموزشی براي والدين دانش آموزانی شود كه
به دليل فقدان مهارت هاي الزم براي حل مسايل اجتماعی ،اشکال در كنش هاي اجتماعی مطلوب منجر به پايين بودن سطح
سالمت اجتماعی و ناتوانی در تفکيک فرآيندهاي عقالنی و احساسی ناشی از تمايزنايافتگی ،باعث پايين آمدن زيرمقياس هاي
بهزيستی ذهنی فرزندانشان می شوند.بر اين اساس مسئله اصلی در اين تحقيق پيش بينی بهزيستی ذهنی دانش آموزان بر
اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين می باشد.در واقع سوال اصلی پژوهش اين است كه آيا حل
مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين توان پيش بينی بهزيستی ذهنی دانش آموزان را دارند؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر باتوجه به هدف كاربردي و شيوه اجرا از نوع همبستگی است.در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه دوم به همراه والدين ناحيه  7شهر كرمانشاه بودند كه در سال تحصيلی  1733مشغول به تحصيل بودند و
تعداد آنها حدود  5333نفر می باشد.نمونه اين پژوهش مشتمل بر  723نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم می باشد
12
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كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و برحسب جدول مورگان استفاده شده است .از اين تعداد
 13نفر به داليل مختلف ريزش داشتند و در مجموع نمونه  753نفر برگزيده گرديدند .براي اين كار ابتدا از بين مدارس
دبيرستان دخترانه موجود در اين شهر ،چهار مدرسه به صورت تصادفی برگزيده و از بين تعداد دانش آموزان آن مدرسه بر
حسب جدول مورگان تعداد  753نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند.
ابزار سنجش
در اين پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است
 )2مقیاس بهزیستی ذهنی شامل دو جزء است  )2مقیاس رضایت از زندگی :دينرو همکاران ( )1395به منظور
اندازه گيري بُعد شناختیِ بهزيستی ذهنی افراد ،نسخه پنج سؤالی مقياس رضايت از زندگی را توسعه دادند .در اين مقياس،
مشاركت كنندگان به هر سؤال بر روي يک طيف هشت درجه اي ليکرت (از  3كامالً مخالف تا  3كامالً موافق) پاسخ ميدهند .با
افزايش نمره افراد در اين مقياس ،نمره آنها در عامل كلی رضايت از زندگی ،افزايش نشان ميدهد .در اين مقياس ،دامنه نمره
افراد بين كمترين ( )3و بيشترين ( )75به دست می آيد .نتايج مطالعة شکري ( ،)1799نشان داد كه در بين دانشجويان ايرانی
و سوئدي ،نتايج تحليل عاملی اكتشافی و تأييدي رضايت از زندگی از ساختار تک عاملی رضايت از زندگی حمايت كرد .در
نمونه ايرانی ضريب آلفاي كرانباخ مقياس رضايت از زندگی برابر با  ،3/97در نمونه سوئدي برابر با  3/95و در هردو نمونه به
طور كلی برابر با  3/97به دست آمد )2.برنامه عاطفه مثبت و منفی :عاطفه مثبت و منفی :يک ابز ارخودسنجی  23آيتمی
است و براي اندازه گيري دو بعد خطی ،يعنی عاطفه منفی و عاطفه مثبت تهيه و ارائه شده است هر خرده مقياس  13آيتم
دارد كه در آن  13احساس مثبت و  13احساس منفی در قالب كلمات مطرح شده است .آيتم ها از سوي آزمودنيها روي يک
مقياس پنج نقطه اي ( =1بسيار كم ،به هيچ وجه تا  =5بسيار زياد) تا احساسات خود را در چهار بعد :گذشته ،آينده ،حال و به
طور كلی مورد ارزيابی قرار دهند .دامنه نمرات براي هر خرده مقياس  13تا  53است .نتايج مطالعه شکري (1799؛ به نقل از
كاكابرايی و همکاران )1731،نشان داد كه در بين دانشجويان ايرانی و سوئدي ،نتايج تحليل عامل اكتشافی و تحليل عامل
تأييدي عاطفه مثبت و منفی ،از ساختار دو عاملی عاطفه مثبت و منفی حمايت كرد .در نمونه ايرانی ضرايب آلفاي كرونباخ
براي مقياسهاي عاطفه مثبت و منفی به ترتيب برابر با  3/93و  ،3/33در نمونه سوئدي به ترتيب برابر با  3/32و  3/32و در
هردو نمونه به طور كلی به ترتيب برابر با  3/39و  3/91به دست آمد.
)1پرسشنامه حل مسئله اجتماعی هپنر و پترسن (: )2181براي سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهاي حل مسئله
شان تهيه شده است .اين پرسشنامه  75ماده دارد كه براي اندازه گيري چگونگی واكنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی
شده است سه عبارت از پرسشنامه براي اهداف پژوهشی است و نمره گذاري نمی شود .پرسشنامه حل مسئله بر مبناي
چرخش تحليل عاملی داراي  7زير مقياس مجزا است:اعتماد به حل مسائل با  15عبارت ،سبک گرايش -اجتناب با  15عبارت،
كنترل شخصی با  5عبارت.كليد و نمره گذارياين پرسشنامه بر مبناي  2سطح مقياس ليکرت با نمرات پائين كه نشان دهنده
باالترين سطح اگاهی از تواناييهاي حل مسئله است ( = 1كامال موافقم =2به طور متوسط موافقم = 7اندكی موافقم= 7
اندكی مخالفم =5به طور متوسط مخالفم= 2كامال مخالفم( .براي پيشگيري از سوء گيري در پاسخدهی  15عبارت با بيان
منفی آورده شده است (به شکل معکوس نمره گذاري می شود (نمره كل پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست می
آيد .پرسشنامه حل مسئله با چندين نمونه از آزمودنی ها تنظيم و آزمايش شده است .آن همسانی درونی نسبتا بااليی با
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مقادير آلفايی بين  3,32تا  3,95در خرده مقياس ها  3,32و  3,33براي مقياس كلی دارد .روايی آزمون نشان داد كه ابزار
سازه هايی را اندازه گيري می كنندپايايی بازآزمايی نمره كل پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنه اي از  3,97تا 3,93
گزارش شده كه بيانگر اين است كه پرسشنامه حل مسئله ابزاري پايا براي سنجش توانايی حل مسئله است .اين پرسشنامه
توسط رفعتی و با راهنمايی خسروي در سال  1735ترجمه و براي اولين بار در ايران استفاده شد .آلفاي كرونباخ به دست آمده
در تحقيق خسروي ،درويزه و رفعتی ( 3,92)1733گزارش شده است كه در حدقابل قبولی است.
)7پرسشنامه سالمت اجتماعی:اين پرسشنامه توسط كييز ( )2337ساخته و شامل  23سوال بوده و  5زيرمقياس را مورد
بررسی قرار می دهد .توسط آقاي كييز در بنياد علمی مک آرتور اياالت متحده آمريکا به سال  2337ساخته شده است و در
چندين دوره مطالعاتی روايی و پايايی آن مورد آزمون واقع شده است.كييز معتقد است پژوهشگران تا به حال برداشتی جامع از
سالمت روانی را مورد بررسی قرار نداده اند .در ديدگاه جامع كييز ،سالمتی نشان دهنده ادراک ها و ارزيابی هاي فرد از زندگی
خود براساس حالت هاي عاطفی و كنش وري روان شناختی و اجتماعی در نظرگرفته شده است.بعد نظري سالمت اجتماعی
مولفه اي از مفهو م سالمتی می باشد كه به معنی توانايی ايفاي نقش هاي اجتماعی است.بدون اينکه به طور عينی يا ذهنی
قصد آسيب رساندن به ديگري در كار باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه
قابليت اعتماد يا پايايی يک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه میگيرد يعنی اينکه ابزار اندازه
گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میدهد.روايی و پايايی اين پرسشنامه در پژوهش باباپور و
همکاران ( )1799به دست آمده است.مقياس پرسشنامه براساس طيف ليکرت است و به صورت خيلی كم ( )1تا خيلی
زياد ( )5نمره گذاري می شود.
 )4پرسشنامه تمایز یافتگی
اين پرسشنامه توسط اسکورن ( )2333ساخته شده است ،ابزاري  72سوالی بوده كه به منظور سنجش ميزان تمايز يافتگی
افراد به كار می رود .اين پرسشنامه با مقياس ليکرت و در يک رديف  2گزينه اي درجه بندي شده است .پرسشنامه مذكور از 7
خرده مقياس هم آميختگی عاطفی با ديگران ،جايگاه من ،گريز عاطفی و واكنش پذيري عاطفی تشکيل شده است.
اسکيان ( )1795پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از ضرايب آلفاي كروبناخ  3/91محاسبه كرده و همچنين ضريب آلفاي
كرونباخ محاسبه شده توسط اسکورن و فريد لندر 3/99 ،می باشد .ضريب آلفاي اين پرسشنامه در پژوهشی كه توسط پلچ
پاپکو (2337؛ به نقل از خزائی )1792 ،صورت گرفت  3/92گزارش شده است .احمدي ( )1799در پژوهش خود ضريب آلفاي
كرونباخ  3/33را براي اين پرسشنامه بدست آوردند كه ثبات و پايايی باالئی را براي اين پرسشنامه نشان می دهد و با يافته
هاي اسکيان ( )1797و پلچ پوپکو و اسکورن و فريدلندر ( )2333هماهنگ می باشد .روايی پرسشنامه در پژوهش هاي قبلی
گزارش و تاييد شده است.
یافته ها
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جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار نمره متغيرهاي حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين با بهزيستی
ذهنی در بين دانش آموزان
ميانگين

متغير

انحراف معيار

تعداد

حل مسئله اجتماعی

132/52

21/71

753

اعتماد به حل مسائل

59/72

7/21

753

كنترل شخصی

15/22

7/15

753

سبک گرايش -اجتناب

72/13

3/71

753

سالمت اجتماعی

91/37

13/32

753

15/92

شکوفايی اجتماعی
همبستگی اجتماعی

7/37

753

12/52

7/71

753

11/52

7/71

753

13/52

7/71

753

مشاركت اجتماعی

12/52

7/31

753

تمايز يافتگی

157/52

27/71

753

واكنش پذيري عاطفی

77/52

9/71

753

جايگاه من

71/52

3/71

753

گريز عاطفی

73/52

9/71

753

هم آميختگی با ديگران

22/52

2/71

753

بهزيستی ذهنی

51/52

3/71

753

انسجام اجتماعی
پذيرش اجتماعی

در جدول  1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين با بهزيستی
ذهنی در بين دانش آموزان را نشان می دهد.
جدول  :2ضرايب همبستگی ساده بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان
متغير
پيش بين

ضريب
همبستگی
()r

شاخص آماري
متغيرمالک

سطح
معنی داري ()p

بهزیستی

حل مسئله اجتماعی

3/73

3/3331

ذهنی

اعتماد به حل مسائل

3/75

3/3331
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كنترل شخصی

3/22

3/372

سبک گرايش -اجتناب

3/11

3/325

همان طوريکه در جدول  2نشان داده شده است بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانعش آمعوزان رابطعه
مثبت معنی داري مشاهده میشود P> 3/3331( .و  .)r =3/73به عبارت ديگر ،هر چه حعل مسعئله اجتمعاعی والعدين بيشعتر
داشته باشند به همان اندازه دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشتري برخوردار خواهند بود.
جدول  :7ضرايب همبستگی ساده بين سالمت اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان
متغير
پيش بين

بهزیستی
ذهنی

ضريب
همبستگی
()r

شاخص آماري
متغيرمالک

سطح
معنی داري ()p

سالمت اجتماعی

3/57

3/3331

شکوفايی اجتماعی

3/51

3/3331

همبستگی اجتماعی

3/79

3/3331

انسجام اجتماعی
پذيرش اجتماعی
مشاركت اجتماعی

3/57

3/3331

3/79

3/3331

3/72

3/3331

تعداد
نمونه
()n

753

همان طوريکه در جدول  7نشان داده شده است سالمت اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنعی دانعش آمعوزان رابطعه مثبعت
معنی داري مشاهده میشود P> 3/3331( .و  .)r =3/57بنابراين فرضيه دوم تأييد معی گعردد .بعه عبعارت ديگعر ،هعر چعه
سالمت اجتماعی والدين بيشتر داشته باشند به همان اندازه دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشتري برخوردار خواهند
بود.

جدول  . 7ضرايب همبستگی ساده بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان
متغير
مالک

ضريب
همبستگی
()r

شاخص آماري
متغير پيش بين

سطح
معنی داري
()p

ذهنی

بهزیستی

تمايز يافتگی

3/77

3/3331

واكنش پذيري عاطفی

3/71

3/3331
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جايگاه من

3/27

3/321

گريز عاطفی

3/33

3/329

هم آميختگی با ديگران

3/72

3/3331

همان طوري كه در جدول  7نشان داده می شود بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطعه مثبعت و
معنی داري وجود دارد ( p=3/3331و  .)r =3/77بنابراين فرضيه سوم تأييد می گردد .به عبارت ديگر ،هر چه تمايز يافتگی
والدين باالتر باشد به همان اندازه دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشتري برخوردار خواهند بود.

جهت پاسخگويی به اين فرضيه از تحليل رگرسيون چندگانه به روش همزمان استفاده گرديد كه نتايج آن در ذيل نشان
دادهشده است:
جدول 5خالصه مدل تأثیر بهزیستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمایز یافتگی والدین
آماره

2

R

R

2

 Rتنظيمشده

خطاي استاندارد

مدل
بهزیستی ذهنی

0/333

0/424

20/34

0/353

جدول 4تحلیل واریانس مدل تأثیر بهزیستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمایز
یافتگی والدین
آماره
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

11332/231

7

1332/373

باقيمانده

13323/222

772

132/917

كل

71372/357

773

سطح معنیداري

F

19/293

3/3331

جدول  3ضرایب مدل تأثیر بهزیستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمایز یافتگی
والدین
ضريب
استاندارد نشده

آماره
متغير
B

ضريب
استانداردشده
β

خطاي استاندارد
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مقدار ثابت

233/428

22/831

-11/55

3/3331

حل مسئله اجتماعی

0/208

0/112

3/71

3/33

3/312

0/481

سالمت اجتماعی

0/454

0/143

3/77

9/322

3/3331

0/533

تمايز يافتگی

0/438

0/845

3/29

5/72

3/3331

0/181

نتايج جداول فوق نشان میدهند كه مدل تأثير بهزيستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز
يافتگی والدين معنیدار بود ( ،)F)195،2(=19/23 ،P> 3/331اين مدل  75/3درصد واريانس انگيزش پيشرفت تحصيلی دانش
آموزان را توجيه میكند .ضرايب نشان میدهد كه متغير سالمت اجتماعی با ضريب بتاي  ،3/77متغير حل مسئله اجتماعی با
ضريب بتاي  3/71و تمايز يافتگی والدين با ضريب بتاي  3/27میتوانند به طور مثبت و معنی داري بهزيستی ذهنی دانش
آموزان را پيش بينی كنند .بدين ترتيب ،متغيرهاي سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين به ترتيب
پيش بينی كننده بهزيستی ذهنی دانش آموزان میباشند.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داري مشاهده میشعود.
به عبارت ديگر ،هر چه حل مسئله اجتماعی والدين بيشتر داشته باشند به همان اندازه دانش آمعوزان نيعز از بهزيسعتی ذهنعی
بيشتري برخوردار خواهند بود .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي عطادخعت ,نعوروزي و غفعاري ( )1737همسعو معیباشعد .در
تبيين اين نتيجه می توان گفت كه همه افراد بطور مداوم با مسايل مختلف و تصعميم گيعري در معورد چگعونگی آنهعا روبعه رو
هستند به لحاظ اهميت پيچيده و تغيير يابنده جوامع كنونی بروز مشکالت و مسايل ريز و درشعت فزونعی يافتعه اسعت .بيشعتر
اوقات فرايند حل مسايل روزمره به قدري خودكار انجام می گيرد كه افراد از چگونگی انجام دقيق آنها مطلع نمی شوند با وجود
اين بايد به اين نکته توجه كرد كه بدون توانايی شناسايی مشکالت و رسيدن به راه حلهاي قابل اجرا زندگی روزمره مردم از هم
پاشيده خواهد شد .حل مساله در برگيرنده حوزه هاي عاطفی ،شناختی و رفتاري است (ايوانف)2311 ،17
افرادي كه ا ز توانايی حل مساله بيشتري برخورد دارند بهتر می توانند با انواع استرس و مشکالت زندگی مقابله كنند و آنهايی
كه حل مساله را ياد می گيرند احتماال به طور موثري با استرس مقابله می كنند .داشتن سبک حل مساله بيشتر با مشکالت
روانشناختی و اجتماعی كمتر همراه است .حل مس اله فرايند رفتاري شناختی آشکاري است كه پاسخهاي بالقوه موثر براي
موقعيت دشوار را فراهم می سازد؛ احتمال انتخاب موثر ترين پاسخ را از بين پاسخهاي متعدد افزايش می دهد افرادي كه از
توان حل مساله بااليی برخوردارند احتمال زيادي دارد كه درمقابل موثر با طيف وسيعی از موقعيتهاي موفق باشند (ديويسون و
الرسون .)2313 ،17جهت گيري فرد نسبت هب موقعيت تاثير قاطعی بر نحوه پاسخ او دارد جهت گيري كه رفتار مستقل حل
مساله را ترغيب می كند شامل آمادگی يا نگرش فرد به اين فرض است كه موقعيتهاي مشکل بخشی از زندگی معمولی است
لذا می تواند از عهده آن برآمد همينطور هرگاه موقعيت مشکل زا روي دهد می توان آنها را مشخص كرد و مانع از گرايش
Ivanoff
Davison & Larsson

97

13

14

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،21خرداد 2318

بالفاصل پاسخ به نخستين تکانش شد .توقع حد از توانايی اش در كنترل محيط تا حد زيادي موفقيت او را در كوشش براي
مواجهه با مشکالت بوجود آمده افزايش می دهد.
نتايج نشان داد بين سالمت اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبعت معنعی داري مشعاهده معیشعود .بعه
عبارت ديگر ،هر چه والدين سالمت اجتماعی بيشتري داشته باشند بعه همعان انعدازه دانعش آمعوزان نيعز از بهزيسعتی ذهنعی
بيشتري برخوردار خواهند بود .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي كاكابرايی  ،افروز  ،هومن  ،مرادي()1733همسو معیباشعد .در
تبيين اين نتيجه می توان گفت كه آنچه مسلم است ،اين است كه آموزش و پرورش و كاركردهاي آن بعر پيشعرفت و توسععة
جوامع عامل تعيينكننده و مهمی بهحساب میآيد .بديهی استكه آموزش ععالی بعا نقعش تربيعت نيعروي انسعانی متخصعص و
متعهد براي جامعه ،اهميت ويژهاي در فرآيند رشد و توسعة كشور دارد .از عمدهترين عوامل در رشد و توسعه ،مسعأله سعالمت-
افراد مشغول بهتحصيل است .سالمت انسانها همواره اهميت زيادي داشته است و داراي پيچيدگیهاي خاصی است كه نسعبت
به ديگر ابعاد زندگی ،بيشترين دگرگونی و تغيير را متحمل شده است.بهزيستی ذهنی ،ارزيابی ذهنی افراد از زنعدگی شعان معی
باشد و شامل مفاهيمی چون رضايت از زندگی ،هيجانات خوشايند ،احساس خرسندي و معناداري ،رضايت از زنعدگی در حيطعه
هايی مانند ازدواج و كار كيفيت زندگی ،خوش بينی و اميد و سطوح پايينی از عواطف ناخوشايند ،فقدان افسعردگی و اضعطراب
می باشد .رايان و دسی )2331( 15اشاره می كنند كه بررسی هاي بهزيستی در روان شناسعی از دو ديعدگاه همپوشعی و نسعبتاً
متمايز ،كه داراي ريشه هاي فلسفی متفاوت هستند برگرفته شده است .اين دو ديدگاه به ديدگاه هاي لذتی و سععادتی شعهرت
دارند.در ديدگاه لذتی ،بهزيستی از شادكامی يا لذت تشکيل شده است .اين جنبه بر تجربه احساس لذت با تعوازن بعين عاطفعه
مثبت و منفی متمركز است .هسته بهزيستی لذتی هميشه در بين مردم به وسيله احوال پرسی ،از طريعق پرسعش هعايی چعون
«حال شما چطور است؟» مورد توجه قرار می گيرد .پاسخ به اين پرسش ممکن است از تجارب جسعمانی (مثعل سعرماخوردگی
من بهبود يافته) يا تجارب روان شناختی (من از تعطيالت رضايت دارم) گرفته شود .فراوانی اين پرسش در بعين معردم اشعتغال
ذهنی مشترک با بهزيستی لذتی را نشان می دهد .اما دومين سنت فکري با ريشه كامالً فلسفی ،ديدگاه سعادتی نام دارد (ريف،
1393؛ به نقل از لنت .)2337 12در اين ديدگاه كه از عقايد ارسطو مهم شعده ،بهزيسعتی خبعري بيشعتر از شعادكامی شخصعی
است .اين ديدگاه با تالش براي تحقق توانايی انسان ،درک نيروي الهام بخش فرد يا ماهيت حقيقی فعرد مشعخص شعده اسعت.
بنابراين توجه اين ديدگاه بر آن چه فرد می انديشد يا انجام می دهد ،و اين كه او چگونه احساس معی كنعد ،معی باشعد (لنعت،
.)2337
تحقيقات انجام شده به وسيله طرفداران سنت لذتی بهزيستی موجب ظهور مفهوم بهزيستی ذهنی شده است .دينر يکی از
صاحبنظران اصلی اين بحث معتقد است ،بهزيستی ذهنی از سه مولفه جدا ولی مرتبط با هم تشکيل شده است كه عبارتند از:
رضايت از زندگی ،عاطفه مثبت و (عدم حضور) عاطفه منفی.كارل ريف يکی ديگر از صاحب نظران حوزه بهزيستی ،تعريف
ديگري از بهزيستی ارائه می دهد كه منطبق بر سنت سعادتی است .او معتقد است كه معيارهاي رضايت از زندگی و مرتبط با
عاطفه از زمينه هاي نظري اندكی برخوردار است (باست .)2339،ريف ( )2332به دنبال ارائه تعريفی از بهزيستی كه اين تعريف
از دل نظريه هاي سالمت روان ،بالينی و رشد بر می آيد ،بهزيستی را «كوششی براي تکميل بازنمايی هاي ادراک توانايی
حقيقی فرد» می د اند .در اين تعريف شادكامی پيام اصلی نيست بلکه محصول يک زندگی پر ثمر است ،به عبارت ديگر آن
زندگی كه شش ايده اصلی زير را منعکس كند .خود مختاري ،نمو شخصی ،خودپذيري ،هدفمندي در زندگی ،تسلط محيطی و
ارتباط مثبت با ديگران .برخی بهزستی ذهنی را يکی از مولفه هاي كيفيت زندگی می دانند ،كه به چگونگی ارزيابی افراد از
- Rayan & Desi
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زندگی شان اشاره دارد (دينر ،لوكاس و اوشی .)2332،خلقيات ،هيجانات و قضاوت هاي خود ارزيابانه افراد كه هسته اصلی
تعاريف بهزيستی ذهنی را تشکيل می دهد در طول زمان تغيير می يابد .محققان بهزيستی ذهنی اين تغييرات را مورد مطالعه
قرار می دهند .همچنين آنها ميانگين تفاوت هاي طوالنی مدت بهزيستی ذهنی كه بين افراد و جوامع وجود دارد را مطالعه می
كنند .اگرچه هر يک از اين مولفه هاي بهزيستی ذهنی ارزيابی هاي افراد از آن چه در زندگی آنان اتفاق می افتد را منعکس
می كند ،با اين وجود نشان داده شده است كه اين مولفه ها ،شامل رضايت از زندگی ،عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفی تا
حدودي مستقل از يکديگر هستند .اين يافته بدان معنا است كه هر يک از مولفه هاي بهزيستی ذهنی بايد به صورت جداگانه
مورد مطالعه و اندازه گيري قرار گيرد .به همين دليل دربسياري از مطالعات محققان تنها يک جنبه از بهزيستی يا بدزيستی از
قبيل رضايت از زندگی و افسردگی را مورد مطالعه و اندازه گيري قرار داده اند .
بايد متذكر شد كه بهزيستی ذهنی با سالمت روانی يا بهزيستی روان شناختی مترادف نيست .يک فرد داراي توهم ممکن است
شاد و خرسند به نظ ر آيد ،اما نمی توان اذعان داشت كه او از سالمت روانی الزم و كافی برخوردار است .بنابراين بهزيستی
ذهنی يک حالت كافی براي بهزيستی روانشناختی نيست .ريف ،فراتر از شاخص هاي بهزيستی ذهنی ،ويژگی هاي ديگري از
قبيل تسلط بر محيط ،رشد فردي و وجود هدف در زندگی را براي سالمت روانی الزم و ضروري دانست .بنابراين اگرچه اعتقاد
بر اين است بهزيستی ذهنی مهم و ضروري است اما با سالمت روانشناختی همانند نيست .بهزيستی ذهنی يک شرط الزم براي
سالمت روانی محسوب می گردد ،چرا كه يک فرد نمی تواند به خوبی عمل كند وقتی كه دوره هاي طوالنی مدت افسردگی را
تجربه كرده است با اين وجود هنوز به طور دقيق مشخص نشده است كه چه سطحی از بهزيستی ذهنی براي سالمت روانی
كاركرد مناسب بهينه به نظر می رسد .بهزيستی ذهنی فقط يک جنبه از بهزيستی روانشناختی است .اگرچه نمی توان اشاره
كرد كه بهزيستی ذهنی باال براي سالمت ر وانی ضروري است ،اما بسياري از افراد بهزيستی ذهنی را به عنوان يک ويژگی
مطلوب ارزيابی می كنند
نتايج نشان داد بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطعه مثبعت و معنعی داري وجعود دارد .بعه عبعارت
ديگر ،هر چه تمايز يافتگی والدين باالتر باشد به همان اندازه دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشعتري برخعوردار خواهنعد
بود .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي كريمی و همکاران ( ،)1737هژير ،احعدي ،پورشعهباز و رضعايی ( ،)1733وودز ()2312
همسو میباشد .در تبيين نتيجه اين فرضيه می توان گفت كه افراد تمايزيافته تعريف مشخصی از خود و عقايدشان دارنعد ،معی
توانند جهت خويش را در زندگی انتخاب نمايند و در موقعيت هاي عاطفی شديد كه در بسياري از افراد منجر به بروز رفتارهاي
غيرارادي و گرفتن تصميم هاي نافرجام می شود ،كنترل خود را از دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصميم گيعري
كنند .در مقابل ،افراد تمايز نايافته كه هويت تعريف شده اي براي خود ندارند ،در تنش ها و مسائل بين اشخاصی موجود ،همراه
با موج عاطفی خانواده حركت می كنند .و در نتيجه ،اضطراب مزمن ،بااليی را تجربه می كنند و مستعد بروز انعواع بيمعاري هعا
هستند (تيموري آسفيچی و همکاران.)1731،تمايز يافتگی به توانايی تجربه صميميت بعا ديگعران و مانعدن در جوععاطفی و در
عين حال استقالل از ديگر افراد اشاره دارد (كلور .)2333،به دنبال اين هدف اسعت كعه اشعخاص بعه طعور مسعتقل بعر اسعاس
شخصيت خود و نه ديگران ،عواطف و افکار خود را كنترل كنند و دنبال «سرنخ هايی» بگردند حاكی از اين كه چگونه اضطراب
و فشارهاي گوناگون بر فرد ظاهرمی شود و چگونه فرد می تواند از همان آغاز بر اضعطراب بعه طعرز معؤثري انطبعاق پيعدا كنعد
(ويفن .)2312،به گونه اي كه افراد با خود متمايزي باال واكنش هاي خود را به صورت منطقی كنتعرل معی كننعد و در مقابعل،
افراد با خود متمايزي پايين گرايش دارند تا اين كنترل را با واكنش هاي هيجانی و عاطفی اعمال كنند (پيس .)2317،در نظعام
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تحصيلی نيز وقتی خود متمايزي دانش آموزان باال باشد احتمال سازگاري مناسب با تعارض ها نيز براي دانعش آمعوزان بيشعتر
می شود و اضطراب ،واكنش هاي هيجانی و در نهايت آميختگی كاهش می يابد ،در سمت مقابل ،استفاده دانش آموزان با خعود
متمايزي پايين از اجتناب ،به هنگام وقوع تعارض.
بوئن معقتد است كه مشکالت جاري خانواده ها ،منعکس كننده ي مسائل حل نشده ي خانواده ي اصعلی اسعت و ايعن مسعائل
حل نشده ممکن است به صورت الگوها ي رفتاري منطبق بر نشانه هاي بيماري بروز كند .بوئن ،خانواده را به عنوان يک «واحعد
عاطفی» معرفی می كند كه داراي شبکه اي از ارتباط هاي درهم تنيده است و زمانی می توان آن را بهتر درک كرد كه در يعک
چهار چوب چند نسلی يا تاريخی مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد .از طرفی اضطراب معزمن بعه عنعوان جعزء الينفعک همعه ي
سيستم هاي زنده در اين واحد عاطفی نيز با درجات مختلف ،بسته به موقعيت خاص خانواده و مالحظه هعاي فرهنگعی حضعور
دارد (بيرامی. )1731 ،افراد تمايز يافته قادرند در موقعيت هاي مختلف ،يا مطابق با احساساتشان و يا بر اساس تفکرشان تصميم
گيري و رفتار كند .درحالی كه ،براي افراد تمايز نايافته تصميم گيري به صورت مستقل از ديگران ،سخت است و آن هعا تمايعل
دارند همگام الگوهاي عاطفی حاكم بر خانواده پيش روند .الزم به ذكر است ،تفکيک فرآيند هاي عقالنی و احساسی بعه معنعاي
به شدت عينی گرا بودن و توقف اظهارات عاطفی نيست ،بلکه منظور اين است كه افراد نبايد تحت تاثير احساساتی قرار بگيرنعد
كه به درستی دركشان نمی كنند .هدف خود متمايزي ،برقراري تععادل بعين احساسعات و شعناخت .در تئعوري سيسعتم هعاي
خانواده ،كليد سالمت روان يک شخص در برخورداري او از هردو حس تعلق به خانواده و تمايز يعافتگی نهفتعه اسعت (كوسعتا و
مک كري.)2333 ،13همچنين ،واژه ي تمايز يافتگی بيشتر به يک فرآيند اشاره دارد تا يک هدف قابل حصول؛ فرآيندي كه فعرد
با حركت در مسير آن می تواند ،به تدريج به استقالل و وابستگی سعالم دسعت يابعد و خعود را از اضعطراب معزمن و رنعج هعاي
غير ضروري است .سطح تمايز يافتگی هر فرد به بهترين صورت ،در موقعيت هاي اسعترس زاي خعانواده قابعل مشعاهده اسعت و
درجه اي كه فرد قادر است علی رغم اضطراب شديد در خانواده ،رفتارش را منطبق بر اصول صريح و انديشمندانه كنترل كنعد،
ميزان خود متمايزي او را نشان می دهد .
نتايج نشان داد كه مدل تأثير بهزيستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين
معنیدار بود ،اين مدل  75/3درصد واريانس انگيزش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را توجيه میكند .بدين ترتيب ،متغيرهاي
سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين به ترتيب پيش بينی كننده بهزيستی ذهنی دانش آموزان
میباشند.در تبيين اين نتيجه می توان گفت كه يکی از ضرورتهاي زندگی و از جمله وظايف حکومتها تأمين بخشی از رفاه و
ايجاد آرامش و آسايش براي آحاد جامعه است كه در منابع علمی به آن بهزيستی میگويند كه شاخصی از حکمرانی خوب
محسوب می شود.براي بهزيستی انواعی ذكر شده كه از جمله بهزيستی ذهنی ،بهزيستی روان شناختی و بهزيستی اجتماعی از
آن جمله اند .هر سه نوع بهزيستی حائز اهميتند اما بهزيستی اجتماعی كه در كشور ما گاه از آن با نام سالمت اجتماعی هم ياد
میشود از جايگاه وااليی برخوردار است.
سالمت و بهزيستی اجتماعی داراي ابعاد و مؤلفههايی است كه مهمترين آنها در منابع علمی بعه ايعن شعرح ذكعر شعده :وجعود
حمايتهاي اجتماعی ،ثبات خانوادگی ،سرمايه اجتماعی و وجود روابط اعتمادآميز ،كمتر بودن رفتارهاي ضد اجتمعاعی و بزههعا
و انحرافات رفتا ري اجتماعی ،شکوفايی اجتماعی ،پذيرش اجتماعی ،ادغام اجتمعاعی ،انسعجام اجتمعاعی ،مشعاركت اجتمعاعی و
Costa & McCrae
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نشاط و اميد و خوش بينی اجتماعی .متاسفانه موضوع حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين درجامععه
ما بسيار مورد غفلت واقع شده است و بررسی پيشعينههاي مطالععاتی درگروههعاي معرتبط (دانعش آمعوزان دبيرسعتانی) نشعان
می دهد كه در زمينه مورد بحث درحال حاضر با فقر اطالعاتی و تحقيقاتی مواجه هستيم و محققعان و دسعتانعدركاران بيشعتر
توجه خود را معطوف به بررسی بهداشت و سالمت روانی نمودهاند.
بهزيستی ذهنی يکی از حوزه هاي علوم رفتاري است كه در آن سهم ارزيابی هاي مردم از زندگی خود مطالعه می شود.
بهزيستی ذهنی شامل مفاهيم گوناگون است كه گستره ي آن از خلق كنونی تا قضاوت كلی رضايت از زندگی و از فسردگی تا
سرخوشی گسترده است .اين حوزه در دو دهه اخير با يک سرعت چشمگير رشد يافته است .به طوري كه امروزه هزاران مطالعه
درباره موضوع هايی چون رضايت از زندگی و شادكامی وجود دارد .امروزه با پيدايش و گسترش روانشناسی سالمت و روان
شناسی مثبت ،نگرش درباره ي اختالل ها ،از چارچوب پزشکی و مدل تک عاملی خارج شده و محقق ها معتقد هستند كه بهتر
است شکل گيري و گسترش اختالل هاي روانی را به حساب سبک هاي زندگی معيوب و كيفيت نازل زندگی افراد گذاشت و
در درمان بايد به دنبال اصالح و تغيير در كيفيت زندگی و گسترش توانمندي ها و ايجاد رضايت از زندگی و بهزيستی در افراد
و جوامع بود .بر همين اساس ،روان شناسان مثبت نگر معتقد ه ستند كه به جاي تاكيد صرف بر آسيب شناسی بايد به دنبال
فهم كامل گستره ي تجارب انسان از كمبود ،رنج و بيماري ،تا شکوفايی ،بهزيستی و شادمانی باشيم ،زيرا روان شناسی تنها
متمركز بر ضعف ها نمی باشد (قاسمی ،كجباف و ربيعی.)1731،
پرورش استعدادها و قابليتهاي دانش آموز هماهنگ با نيازها و تحوالت جامعه میتواند زمينه تحقق اهداف تعريف شده
آرمانهاي يک ملت را فراهم سازد .آنچه مسلم است ،اين است كه آموزش و پرورش و كاركردهاي آن بر پيشرفت و توسعة
جوامع عامل تعيينكننده و مهمی بهحساب میآيد .اما در اين بين توجه به نقش خانواده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
چون خانواده پيش از ما تشکيل شده ،لذا پيش از اين كه ما به مرحله آگاهی برسيم ،در تعيين سبک زندگی ،طرز فکر و
ساختار روحی ما به طور چشمگيري تأثير می گذارد .نخستين تأثيرات محيطی كه فرد دريافت می كند از اين محيط است .از
عمدهترين عوامل در رشد و توسعه ،مسأله سالمتافراد مشغول بهتحصيل است .موضوع سالمت انسانها همواره اهميت زيادي
داشته است و داراي پيچيدگی هاي خاصی است كه نسبت به ديگر ابعاد زندگی ،بيشترين دگرگونی و تغيير را متحمل شده
است.
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