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وزارت آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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وضعيت بهزيستي و درماندگي روان شناختي
 دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران
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مسأله پژوهش :  
پژوهــش حاضــر بــه شناســایی وضعيــت بهزیســتي روان  شــناختی و درماندگــي روان شــناختي دانــش آمــوزان پایه 
اول متوســطه دوم شــهر تهــران پرداختــه اســت. همچنيــن نقــش متغيــر جنــس و وضعيــت اجتماعــي و اقتصــادي 
بررســي شــده اســت. ســامت روانــي بــه مثابــة وضعيتــي از بهزیســتي كــه در آن فــرد توانایــي هــاي خــودش را 
مــي شناســد، بــا اســترس هــاي طبيعــي و بهنجــار زندگــي روزانــه مقابلــه ميكنــد، داراي ســطح ســازش یافتگــي 
روانــي و فاقــد نشــانه هــاي آســيب شــناختي روانــي اســت، قادر بــه مشــاركت در جامعــة خــودش اســت، و ميتواند 
بــه طــور مؤثــر و ثمربخــش كار كنــد، تعریف شــده اســت. بهزیســتي روان شــناختي بــه كنــش وري و تجربــة روان 
شــناختي مطلــوب و بهينــه، و درماندگــي روان شــناختي به كنــش وري پایين و تجارب روان شــناختي ناخوشــایند 

و آزارنــده اطــاق ميشــود.

سؤال هاي پژوهش :
-  آیــا وضعيــت بهزیســتي روان  شــناختی دانــش آمــوزان پایــه دهــم شــهر تهــران بــر حســب متغيرهــای اجتماعی 

و جمعيــت شــناختی )ماننــد جنــس وضعيت اجتماعــي و اقتصــادي( متفاوت اســت؟

-  آیــا وضعيــت درماندگــي روان شــناختي دانــش آمــوزان پایــه دهــم شــهر تهــران بر حســب متغيرهــای اجتماعی 
و جمعيــت شــناختی )ماننــد جنــس و وضعيــت اجتماعي و اقتصــادي( متفاوت اســت؟ 

جامعه آماری، و نمونه آماری پژوهش :
 جامعــة آمــاري پژوهــش حاضــر از دانــش آموزانــي كــه در ســال تحصيلــي95-1394در پایــه اول دوره متوســطه 
دوم شــهر تهــران بــه تحصيــل اشــتغال داشــته انــد، تشــكيل یافتــه اســت. حجــم نمونــه برابر اســت بــا 861 دانش 
آمــوز پایــه دهــم )438 نفــر دختــر و 423 پســر( كــه از 40 مدرســه و كاس پایــه دهــم مناطــق 12، 16، 2، 8، و 

19 شــهر تهــران انتخــاب شــده انــد. 

ابزارهاي گردآوری اطالعات :
 در ایــن پژوهــش بــرای گــردآوری اطاعــات از مقيــاس ســامت روانــي )MHI-28، ویــت و ویــر، 1983؛ بشــارت، 
1388( اســتفاده شــده اســت، ایــن مقيــاس یــك آزمــون 28 ســؤالي اســت و دو وضعيت بهزیســتي روانشــناختي و 
درماندگــي روان شــناختي فــرد را طــي چنــد هفتــة اخيــر در انــدازه هــاي پنــج درجــه اي ليكــرت از نمــرة 1 تــا 5 
مي ســنجد. حداقــل و حداكثــر نمــره آزمودنــي در زیرمقيــاس بهزیســتي روان شــناختي و درماندگــي روانشــناختي 
بــه ترتيــب 14 و 70 اســت. برخــي از عبارتهــا و جملــه هــاي مقياس  بهزیســتي روان شــناختي عبارتند از: احســاس 
خوشــحالي،  عاقــه منــدي بــه زندگــي، لــذت بخــش بــودن آن، احســاس شــادي، رضایــت و خشــنودي، احســاس 
آرامــش و آســایش، داشــتن سرگذشــت جالــب و دوســت داشــتني، مــورد عاقــه و محبــت دیگــران بــودن، داشــتن 
آینــده اي روشــن و اميــدوار كننــده، داشــتن روابــط دوســتانه و صميمــي بــا دیگــران و دوســت داشــتن دیگــران.

برخــی از عبــارت هــای مقيــاس درماندگــی روان  شــناختی عبارتند از :  داشــتن اضطــراب و نگراني و دلشــوره، تحت 
تأثيــر فشــار و اســترس بــودن، دچــار آشــفتگي و سراســيمگي بودن، داشــتن احســاس اســترس و عصبانيت، كســل 
و بــي روحيــه بــودن، نااميــدي و بــي اعتنایــي نســبت بــه آینــده، احســاس افســردگي، داشــتن فكــر خودكشــي و 
ترجيــح دادن مــرگ و ... . در ایــن پژوهــش، متغيــر وضعيــت اجتماعــی- اقتصــادی براســاس منطقــه  آموزشــی 

تعریف شــده اســت.
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یافته هاي پژوهش :
 ميانگيــن نمــرات بهزیســتي روان شــناختي بــراي دختــران، پســران و كل نمونــه مــورد مطالعــه بــه ترتيــب 
عبارتنــد از: 53/81 ، 55/99 ، و54/88 . ميانگيــن درماندگــي روان شــناختي بــراي دختران، پســران و كل نمونه 
مــورد مطالعــه بــه ترتيــب عبارتنــد از:40/11، 36/82، و38/49. حــدود 83 درصــد از كل نمونــه مــورد مطالعــه 
اظهــار نمــوده انــد كــه از بهزیســتي روان شــناختي بــاال و خيلــي بــاال، و حــدود17 درصــد اظهــار نمــوده اند از 
بهزیســتي روانشــناختي متوســط و پایيــن تــر برخــوردار هســتند. حــدود 10 درصــد از كل نمونه مــورد مطالعه 
اظهــار نمــوده انــد كــه از درماندگــي روانشــناختي خيلــي بــاال، 25 درصــد بــاال و حــدود 40 درصــد اظهــار 
نمــوده انــد از درماندگــي روانشــناختي در حــد متوســط، و 25 درصــد نيــز كــم و خيلي كــم برخوردار هســتند. 
نتایــج تحليــل واریانــس در مــورد مقایســه نمــرات بهزیســتي روانشــناختي بــر حســب متغيرهــاي جنــس و 
مناطــق آموزشــي نشــان داد كــه دانــش آمــوزان پســر به طــور معنــي داري از بهزیســتي روان شــناختي بهتري 
نســبت بــه دانــش آمــوزان دختــر برخــوردار هســتند و دانــش آمــوزان مناطــق12،8، 16، 2 و 19 بــه ترتيــب از 
باالتریــن ســطح بهزیســتي روان شــناختي برخــوردار هســتند، یعنــی وضعيت بهزیســتی روان  شــناختی دانش  
آمــوزان منطقــه 8 ، در مقایســه بــا دانــش آمــوزان منطقــه 16،12، 2 و 19 بهتــر اســت، امــا این تفاوتهــا از نظر 

آمــاري معني دار نيســتند.

 در مــورد مقایســه نمــرات مقيــاس درماندگي روان شــناختي بر حســب متغيرهــاي جنس و مناطق آموزشــي، 
ــناختي  ــي روان ش ــي داري درماندگ ــور معن ــه ط ــر ب ــوزان دخت ــش آم ــج نشــان داد كــه دان نتای
بیشــتري نســبت بــه دانــش آمــوزان پســر دارنــد. همچنيــن، دانــش آمــوزان مناطــق 19، 8، 2، 16 و 
12 بــه ترتيــب از باالتریــن ســطح درماندگــي روانشــناختي برخــوردار هســتند، بــه ایــن معنــی كــه درماندگی 
روان  شــناختی دانــش آمــوزان منطقــه 19، از منطقــه 8، 2، 16، 12 بيشــتر اســت امــا صرفــاً تفــاوت بين دانش 
آمــوزان منطقــه 19، بــا مناطــق 8، 2، 16 و 12 از نظــر آمــاري معنــي دار اســت؛ در حالــي كــه تفــاوت بيــن 

دانــش آمــوزان مناطــق 8، 2، 16 و 12 از نظــر آمــاري معنــي دار نيســت.

نتیجه گیري و پیشنهاد :
 نتایــج پژوهــش حاضــر و پيشــينة پژوهشــي مرتبــط نشــان مــي دهــد كــه یكــي از چالــش هــاي جــدي 
نظــام آموزشــي، تهدیــد ســامت روانــي- اجتماعــي پــاره اي از دانــش آمــوزان، بــه ویــژه در دورة نوجوانــي 
و درگيــري آنــان بــا طيفــي از احساســات و هيجانــات منفــي و برخــي از عائــم درماندگــي روان شــناختي 
و مشــكات رفتــاري اســت. بــه نظــر مــي رســد توجــه بــه حفــظ و ارتقــاي ســالمت روانــي دانــش 
آمــوزان، کنتــرل و کاهــش تهدیدکننــده هــا و عوامــل خطرســاز و ارتقــای توانمنــدي هــاي 
روانــي- اجتماعــي آنــان، بــه ویــژه در دانــش آمــوزان آســیب دیــده و در معــرض خطــر بــاال، از 
نیازهــاي جــدي و اساســي اســت. بنابرایــن، تعریــف و تعييــن رســالت و مأموریــت ذاتــي و اصيــل بــراي 
نظــام آمــوزش وپــرورش در ایــن زمينــه ضــروري اســت. بــه نظــر ميرســد یکــی از راهکارهــای جــدی 
حــل ایــن مســائل، دســتیابي بــه رویکردهــا و روش هــاي درســت در زمینــة پیشــگیري، حفظ 
و ارتقــاي ســالمت روانــي- اجتماعــي دانــش آمــوزان اســت. تحقــق ایــن مهــم مســتلزم آن 
اســت کــه ایــن موضوعــات بــه عنــوان یکــي از نیازهــاي اساســي و حیاتــي آموزشــی و تربیتی 
دانــش آمــوزان تلقــي شــود. بــا اتخــاذ چنيــن رویكــرد تحولــي و اصاحــي بــه كاركردهــا و مأموریــت هــا 
و اهــداف اساســي و اصيــل نظــام آمــوزش وپــرورش، ایــن امــكان فراهــم ميشــود كــه برنامــه هــا، طــرح هــا 
و مداخــات روانــي- آموزشــي معطــوف بــه تحــول روانــي- اجتماعــي و پيشــگيري و ارتقــای ســامت دانــش 

آمــوزان، در متــن برنامــه هــاي رســمي پرورشــی و آموزشــي و درســي تعریــف شــود.
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يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و 
از  ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور  پرورش و 
رهگذر تسهيل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام 
به طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي 
مي نمايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان 
آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان مدارس، والدين و ساير گروه های ذيربط هستند، بطور 
فرايند  رهگذر،  اين  از  می رود  اميد  و  قرارگرفته  پژوهشی  يافته های  آخرين  جريان  در  مستمر 
تصميم گيری و عمل در تعليم و تربيت، از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، 
اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربيت 
پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمينه گفتگوی موثر بين پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربيتی را 

شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
نظام آموزش و  ارکان  بر تصميم سازي هاي  تاثير تحقيقات  تسهيل مسير  اساسی و مآالً   ، مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


