
133      

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، تابستان 98، شماره 73

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Summer 2019, No 73

رابطه اجتماعات با رفاه ذهنی کودکان 1۰ تا 12 سال منطقه شش شهر 
تهران 

رفاه  با  اجتماعات  رابطه  بررسی  پیش رو،  پژوهش  اصلی  مقدمه: هدف   
پژوهش  این  است.  تهران  شهر  منطقه شش  ساله   12 تا   10 كودكان  ذهنی 
مبتنی بر تقسیم بندی دینر از رفاه ذهنی به دو دسته شناختی و عاطفی است. 
نظریه نظامهای بوم شناختی، برونفن برنر نیز، اجتماعات و الیه های حضور و 
فعالیت كودک را مشخص می كند. همچنین نظریات ریس، برادشو، بن اریه و 

دیگر محققان مورداستفاده قرار گرفته است.
روش: در بررسی پیشینه و ابعاد نظری پژوهش از روش مطالعه اسنادی و 
به لحاظ تجربی از پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه آماری 
است.  بوده  تهران  منطقه شش  مدارس  ساله  تا 12  كودكان 10  از  نفر   453
پرسشنامه، محقق ساخته و مبتنی بر پرسشنامه های موجود یونیسف بود كه برای 
طراحی آن با 46 نفر از متخصصان، والدین و كودكان و معلمان مصاحبه عمیق 
 SPSS.ver21 صورت گرفته است. فرآیند تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
)آزمون  استنباطی  و  فراوانی(  درصد  و  )فراوانی  توصیفی  آمار  روش های  و 

همبستگی پیرسون، آزمون های تفاوت، رگرسیون و تحلیل مسیر( انجام شد.
یافته ها: بیشترین تأثیر اجتماعات بر رفاه ذهنی كودكان به ترتیب ناشی از 
گروه دوستان، محیط زندگی، خانواده، فضای مدرسه و درنهایت افراد مدرسه 
بود. افراد مدرسه )معلم و كادر مدرسه( تأثیر مستقیمی بر رفاه ذهنی ندارند. 
محیط زندگی با ضریب مستقیم و غیرمستقیم بیشترین تأثیر را بر رفاه ذهنی 
از  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  مدرسه  فضای  همچنین  داد.  نشان  كودكان 

خانواده اهمیت بیشتری داشت.
بحث: كودكان در مقایسه با بزرگ ساالن نظرات ارزشمند و كاربردی تری 
ارائه می دهند. با دقت در عوامل تعیین كننده رضایت كودكان و با اصالحات 
جزئی در سیاستها و برنامه های اجرایی، می توانیم اجتماعات مدرسه، خانه و 
جامعه را مطلوب ساخته و به مراتب خدمت بزرگی به حال و آینده شهروندان 

كوچك و كشورها داشته باشیم.
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Short Abstract
This Research is based on the Diner’s approaches divid-
ing the effective factors on subjective well-being as well 
as the theory of ecological systems of Bruffen Brener 
(1995) identifying the communities and layers of the 
child’s presence and activities. The study of the back-
ground of the research was conducted using documen-
tary study method and empirically using the scroll. The 
tool was a questionnaire which was distributed among 
453 participants whose age range was 10-12 years old. 
The analysis process was performed using SPSS 21 soft-
ware, descriptive statistics, and analytical methods. As 
indicated by the findings, school teachers are unlikely 
to have a direct impact on subjective well-being in mul-
tivariate regression. However, the school’s environment 
appears to be important. The living environment with 
a direct and indirect coefficient of 0.48 has the greatest 
impact on the subjective well-being of children. There-
fore, the most influential factors seem to be the living 
environment, the group of friends, and the school space, 
and ultimately, it is the family which affects the subjec-
tive well-being of children. Accordingly, it can be said 
that children have valuable and more useful, and careful 
consideration in the determinants of child satisfaction, 
with minor reforms in policies, has made the communi-
ties offer a great service to the future of the citizens and 
the countries.
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Extended Abstract
Introduction: Children are usually ignored in the society while they are not able to 
express their ideas or try to know their own rights and show that they are not depen-
dent on their families, adults, society, local, national or even international policies.  
Although areas such as education and hygiene have obvious and direct effects on 
children but it has been shown that child’s living environment, school, people, and 
those who are around him/her influence the life and welfare of the child.
One the most important theories in intellectual welfare belongs to Diner (Edward 
Diener, Lucas, & Oishi, 2002). Diner (Edward Diener et al., 2002) divides intel-
lectual welfare into two aspects: emotional (positive feelings, negative feelings, and 
happiness) and cognitive (life satisfaction, district satisfaction, and quality of life) 
in order to know the concept. In this division, positive feelings include moods such 
as pleasure and satisfaction, reflection of people’s desirability regarding one’s life 
and negative feelings can be interpreted as dissatisfaction such as people’s negative 
reflection towards life, health, events, and their interpretation (Ali tane, 2012). 
Along with studying the effects of child communities on intellectual welfare, more 
emphasis on child satisfaction towards life and considering communities’ conditions is 
his/her viewpoint (self-reporting) which again will be evaluated regarding communi-
ties, such as families, schools, people in the schools, environments and friends and the 
probable impacts that they might have  on children’s satisfaction towards life.
Bronfen brenner –  in his ecological system theory, he states that child growth is 
influenced by some layers in the environment. Accordingly, changes or contradic-
tions in every layer can be transferred to other layers (Aghdasi, 2010). Families, 
peer groups, schools, workplaces, and bigger social systems are considered effective 
environment layers affecting different aspects of child growth in which family is the 
most effective, long-lasting as  well as the nearest layer in environment (Bronfen 
brenner, 1979). This pattern divides social environment into four systems.
Microsystem includes family which consists of parents and children, all these 
members have cross impact on one another. The family function connects with 
variables related to its members and factors like age, personality, financial and 
job related conditions, levels of education, and parents’ health conditions can be 
regarded as the effective ones.
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Mesosystem: a small family system is influenced by mesosystem which surrounds it. 
It includes environments, such as extended family, neighbors, colleagues and friends.
Exosysteme: a mesosystem is influenced by exosysteme. This includes social en-
vironments, like social media, educational system, welfare, social, health, and sup-
port services.
Macro system: a macro system or the last layer refers to the views, beliefs, and 
hidden values in social organs in a society which are likely to have considerable 
impacts on family functions. 
Following theoretical studies, effective communities, i.e. environment and the 
place of living, schools and teachers, houses and families, and friends are deter-
mined as places children spend most of their time; therefore they are regarded as 
the basis of research.
Method: In this research from among 12606 students in seond grade of public and 
private elementary schools of district 6 453 of them were selected based on prob-
ability sampling as statistical sample which include 239 boys (%52.8) and 214 
girls (%47.2). As regards children distribution we should state that there are 143 
children at the age of 10 (31.6%), 149 children at the age of 11(32.9%) and 161 
children at the age of 12 (35.5%). 362 students (79.9%) and 92 students (20.1%) 
study in public and private schools respectively also 381 students (84.1%) are 
from Tehran and 70 students (15.5%) are from other cities in Iran.
Finding: Findings show there are no significant difference between intellectual 
welfare of boys with the mean of 86.54 and girls with mean of 86.75. This is 
proved by T test with 2 independent samples. This test rejects any kind of differ-
ence in intellectual welfare with -0.195 and significant level of 0.84.
The average scores of intellectual welfare of girls and boys show a small decrease 
from 10 years old (87.94) to 11 years old (87.31), then a significant decrease from 
11 years old to 12 years old (84.87). This average for boys and girls has been the 
same during these years (except for 10 years old with 0.80 difference)
In the analysis of multivariate regression, the biggest effect resulted from friends 
groups, families, schools, and the place of living. School people (teachers and per-
sonnel) do not have direct impacts on intellectual welfare. The total impact in the 
place of living on intellectual welfare of children shows that it has a strong impact 
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with direct and indirect coefficient of 48%. Schools with direct and indirect coef-
ficient of 33% have more significant impact than families. So the place of living 
has the biggest impact on children’s welfare after friends, schools and families that 
were found to have more effects. High coefficient of families and friends show how 
important they are in developing the children’s relationship with other groups. This 
means providing satisfactory relationships between childdren and different groups 
also affect intellectual aspects among children, at times it can also make up other 
defects. The indirect impact of environment on intellectual welfare is an interesting 
point which shows the significance of security and facilities discussion.
Discussion:  In fact, children in this age enter a new stage in their lives in which 
they need a variety of facilities, such as sports, education and recreation. On the 
other hand, providing the environment and the possibility of using it, and partici-
pating in the programs are likely to be the main aspects.
This research proves that children can present valuable ideas and at times perfect 
and functional ones about adults’ way of thinking. Paying deep attention to impor-
tant factors of satisfaction and progress in children helps us make some changes 
in policies and executive programs to serve future citizens and the development 
of our country. These kinds of research studies, especially among children in Iran 
have not been conducted sufficiently. The necessity of a country development is 
considering financial capacities and intellectual welfare of the citizens in such a 
way that it can be felt in educational and executive organizations.
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مقدمه
)مركز  می دهند  تشكیل  سال   14 زیر  كودكان  را  ایران  جمعیت  از  درصد   24 از  بیش 
به رسمیت  باید حقوقشان  اجتماعی،  بازیگر  به عنوان یك شهروند و  ایران، 1395( و  آمار 
شناخته شود. در این نگاه كودكی صرفا یك دوره گذار برای رسیدن به بزرگ سالی نیست 
و كودكان فقط به عنوان كارگران آینده موردتوجه قرار نمی گیرند )الكاک،2012(. در دوره 
كودكی شخصیت افراد پایه ریزی شده و شكل می گیرد و بدون شك سیاست اجتماعی حاكم 
بر جامعه در زندگی حال و آینده این شهروندان كوچك تأثیر بسزایی خواهد داشت. بدیهی 

است كه وضعیت كودكان از هر دو سطح عینی و ذهنی رفاه متأثر است. 
انرژی، زمان و دغدغه  از  رفاه ازجمله موضوعاتی است كه پیوسته بخش قابل توجهی 
مسئوالن جوامع را به خود اختصاص داده است. این موضوع به طور مستقیم با زندگی روزمره 
مردم در ارتباط است و مرز مشترک عموم شهروندان با حاكمیت به شمار می رود. مادامی این 

ارتباط باثبات می ماند كه هر دو بعد عینی و ذهنی رفاه مردم برآورده شود.
مفهوم بهزیستی به معنای خوب بودن، به موضوع زندگی خوب پرداخته است. واژه رفاه 
به خوب گذرانی اشاره دارد؛ یعنی مفهوم بهزیستی یك مفهوم عام و با شمول بیشتر است كه 
مفهوم رفاه در بطن آن قرار می گیرد. هر دو مفهوم بهزیستی و رفاه، به دو دسته ذهنی و عینی 

تقسیم می شوند )غفاری، 2012(.
فیتز پتریك در كتاب »نظریه رفاه« واژه های رفاه و بهزیستی را به صورت »رفاه یا بهزیستی« 
به كاربرده و دارای معنای نزدیك می داند. رفاه ذهنی به ویژگیهای رفاه از منظر روانی خود 
فرد با توجه به تفسیری كه از وضعیت خود منعكس می كند توجه می كند. در این وضعیت 
و  شناخت ها  ادراكات،  احساسات،  به  ذهنی  رفاه  می كند  اشاره  پتریك  فیتز  كه  همان طور 

تجارب فردی مربوط می شود كه خود فرد را موضوع قرار می دهیم )فیتز پتریك، 2004(.
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رفاه عینی با احساسات، ادراک و تجربه فرد بی ارتباط است. اما رفاه ذهنی به احساسات،  
شناختها و تجارب فردی مربوط می شود كه موضوع رفاه قرارگرفته است. رفاه ذهنی ماهیت 
ذهنی دارد ولی درعین حال شاخصهای عینی در برآورده كردن رفاه ذهنی اثرگذارند و زمانی 
این اثر مشهود می شود كه به امر ذهنی و معنایی بدل شود. آنچه در این مقاله به معنای رفاه 
دلیل  است.  انگلیسی  متون  در   subjective well-being واژه  معادل  می رود،  كار  به  ذهنی 
تأكید بر استفاده از معنای رفاه قرابت بیشتر با تعاریف حوزه علوم اجتماعی و به ویژه علم 

سیاست گذاری اجتماعی است.
می شود،  استفاده  ذهنی  رفاه  به جای  اغلب  بهزیستی  اصطالح  موضوع  این  ادبیات  در 
زیرا از هر مفهوم قراردادی یا ناشناخته در مورد شمولیت این مفهوم اجتناب می كند )دینر، 
2002(. هرچند بررسی رفاه ذهنی از سابقه طوالنی برخوردار است، اما دراین بین توجه به 
رفاه ذهنی كودكان نسبت به سایر حوزه ها متأخرتر است. در ارزیابی رفاه ذهنی كودكان به 
ارزیابی رضایت، خشنودی و شادی آنها نسبت به ایده آل های زندگی شان پرداخته می شود 

)علی تنه، 2012(.
مسئله محدودیت ترجمه های حوزه رفاه در علوم اجتماعی نیز به عدم شفافیت كامل تمایز 
معانی دامن می زند. غالب ترجمه ها از واژه Subjective well-being در حوزه روانشناسی 
و با معنای بهزیستی صورت گرفته است. به استناد نمونه پژوهشهای خارجی حوزه علوم 
ارزیابی رفاه ذهنی كودكان استفاده  به منظور   Subjective well-being از واژه  اجتماعی كه 
 Subjective well-being كرده اند، در پژوهش حاضر نیز واژه رفاه ذهنی معادل كلمه التین
است و در بخشهایی از پژوهش كه به مقاالت ترجمه شده فارسی حوزه روانشناسی ارجاع 

می دهیم جهت رعایت امانت از واژه بهزیستی یا بهزیستی ذهنی استفاده می شود.
بیشترین توجه حوزه رفاه در علوم  به نظر می رسد كه  اولیه چنین  بر اساس مطالعات 
كودكان  رفاه  مسائل  واقع  در  است.  بوده  زنان  و  سالمندان  معلوالن،  به  مربوط  اجتماعی 
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به ندرت در منابع به چشم می خورد و به صورت جزیره ای و اغلب در قالب ترمیمی )مثال 
كودكان در معرض آسیب( نه پیشگیرانه است. اهمیت رفاه ذهنی از جایی معلوم می شود كه 
حتی اگر افراد از رفاه عینی برخوردار باشند ولی رفاه ذهنی آنها تأمین نشده باشد، رضایت 

كافی از زندگی نخواهند داشت.
 غفلت از مسئله كودكان نه در ایران بلكه در سایر كشورها نیز از سابقه برخوردار است 
پژوهشهای  كمبود  یكسو  از  كرده اند.  اشاره  دالیل  عمده ترین  به  همكاران  و  كیسیس1  كه 
كودكان را مربوط به پیچیدگی بررسی موضوعات این گروه می دانند كه در صورت ورود، 
بار مالی زیادی متوجه دولت می كند. از دیگر سو كمبود داده های بزرگ مقیاس نیز می تواند 

بر این بی میلی اثرگذار باشد )كیسیس و ریس، 2015(.
ناشی  پژوهشها  و  سیاست گذاریها  بی توجهی  این  كه  می كند  اشاره  كیسیس 
به  مربوط  تالشهای  اخیر  سالهای  در  هست.  نیز  كودكان  سیاسی  اهمیت  كمبود  از 
كودكان  برخی  ذهنی  رفاه  و  بوده  اثربخش  كودكان  ذهنی  رفاه  سنجه های  توسعه 
اكنون   .)2015 همكاران،  و  )گروسمنوس  است  ارزیابی شده  مختلف  كشورهای  در 
اریه2 بن  داشت.  بیشتری  تمركز  مؤثر  عوامل  بر  باید  كه  می شود  احساس  نیاز   این 

 استدالل می كند كه جمع آوری برداشت ذهنی كودكان از زندگی خود برای نظارت بر رفاه 
آنها نه تنها از طرف خانواده، بلكه از جانب سیاست گذاران نیز ضروری است )دنیستمن و 

بن اریه، 2016(.
تاكنون در ایران به طور منسجم و مشخص درباره موضوع رفاه كودكان پژوهشی صورت 
نگرفته است. نكته مسلم اینكه در حوزه های اجتماعی كمتر به كودكان به عنوان یك گروه 

با  معموالً  بلكه  شهروندی  گروه  یك  به عنوان  نه  كودكان  درواقع  است.  شده  توجه  مجزا 

1. Casas
2. Ben-Arieh

مدرسه
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به  علمی  پژوهشهای  و  نظری  مباحث  بر  مروری  با  می شوند.  تلقی  یكسان  خانواده  گروه 
سهولت متوجه می شویم كه سیاستهایی كه مختص خود كودكان باشد و به تفویض حقوق 
و مزایای كودكان جدای از خانواده پرداخته شود بسیار محدود است. این كمبود مطالعات 
و پژوهشهای حوزه كودكان، در موضوع رفاه ذهنی كودكان به عنوان موضوعی نسبتًا جدید، 

بیشتر به چشم می خورد.
بهبود  راستای  در  بهتر  قوانین  وضع  و  سیاستی  تغییرات  كودكان،  ذهنی  رفاه  به  توجه 
رفاه ذهنی كودكان شامل سیاستهای خانواده، مدرسه و نظام آموزشی یا حتی بهبود وضعیت 
فراغتی و امنیتی كودک را به دنبال خواهد داشت. در الیه های پایین تر خود خانواده نیز با 
آگاهی از مؤلفه های رفاه ذهنی كودک، همگام با تأمین رفاه مادی، در جهت ارضای نیازهای 
ذهنی كودكان نیز برنامه هایی ترتیب خواهند داد. درنتیجه مسئله عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی 
اهمیت  افراد مرتبط حایز  برای سیاستمداران، خانواده ها، مدارس، معلمان و دیگر  كودكان 
است. عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی را در گروه اجتماعات و حوزه ها می توان از یكدیگر تمیز 
داد1، برای جلوگیری از ابهام و نیز متمایز كردن این دو گروه از یكدیگر، در این مقاله تنها 
به اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی كودكان پرداخته و در پژوهشهای دیگری موضوع مقوالت 
مؤثر بر رفاه مورد مداقه قرار خواهد گرفت. -در بررسی عوامل مؤثر بر رفاه از 46 مصاحبه 
با پنج گروه متخصصان، دانشگاهیان، معلمان، والدین و كودكان استفاده شده است كه پس از 
تحلیل عاملی گویه  ها مشخص شد، دو گروه متمایز حوزه های زندگی و اجتماعات بر رفاه 
ذهنی كودكان مؤثر هستند. منظور از حوزه های زندگی موضوعاتی همچون مشاركت، روابط 
خانوادگی، روابط دوستانه، اوقات فراغت، امنیت و غیره است، درحالی كه وقتی از اجتماعات 

را شامل می شود. در  اجتماعاتی چون مدرسه، خانواده، محله و دوستان  صحبت می شود، 

1 . مقاله حاضر بخشی از پایان نامه كارشناسی ارشد نویسنده مسئول است. گزارش پایان نامه در دو بخش شاخص سازی 
ارزیابی رفاه ذهنی كودكان و بررسی عوامل مؤثر آن تهیه شده است.
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مقاله ای مجزا تأثیر حوزه های زندگی بر رفاه ذهنی كودكان گزارش خواهد شد.- از همین 
رو سؤاالت اصلی پژوهش حول محور اجتماعات است كه عبارتند از چه اجتماعاتی بر رفاه 
ذهنی كودكان اثر می گذارد؟ حضور كودكان در كدام جوامع تفاوتهای اساسی و پایدار در 

رفاه ذهنی كودكان به وجود می آورد؟
به طور خالصه آنكه این مقاله به دنبال ارزیابی وضعیت رفاه ذهنی كودكان 10 تا 12 ساله 
منطقه شش تهران و شناخت تأثیر اجتماعاتی كه كودک در آن حضور دارد است. این موضوع 
از جهت سیاست گذاری برای بهبود رفاه ذهنی كودكان حائز اهمیت است. سنجش رفاه ذهنی 
با شاخصهای عینی قابل سنجش و ارزیابی است. همچنین اثر عوامل عینی در برآورده كردن 
رفاه ذهنی و رضایت فرد مشهود است كه به امر ذهنی و معنایی بدل می شود. ازاین رو ساخت 

شاخصهای قابل سنجش عینی برای ارزیابی رفاه ذهنی گامی اساسی است.

مبانی نظری
گواسومی به نقل از دینر و سو بیان می كند كه رفاه ذهنی همراه با شاخصهای اقتصادی و 
اجتماعی، یكی از روشهای اصلی ارزیابی كیفیت زندگی جوامع است. در دیدگاه دینر دو جنبه 
از رفاه ذهنی حائز اهمیت است. یكی جنبه شناختی كه به صورت رضایت فرد از زندگی تصور 
می شود و دیگری جنبه عاطفی كه معموالً به صورت احساس شادی یا ناراحتی افراد یا تعادل 
میان احساس خوشایند و ناخوشایند در نظر گرفته می شود )گوسوامی، 2013(. دینر نظریه های 
رفاه ذهنی را بر اساس تأكید بر اثرات پایین- باال )بیرونی/ موقعیتی( یا اثرات باال-پایین )صفات 
ذهنی1  بهزیستی  باال،   پایین-  نظریه های  در  می سازد.  متمایز  یكدیگر  از  فرایندها(  و  درونی 
محصول لحظات خوشایند و ناخوشایند است. در رویكردهای باال-پایین رفاه ذهنی محصول 

صفات درونی و فرآیندهای روان شناختی است )فراهانی و شكری، 2008(.

1. برای حفظ امانت در مقاله فارسی كه به صورت بهزیستی ذهنی معنا شده است.
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برخی مطالعات تأثیر صفات شخصیتی بر رفاه ذهنی كودكان )با زیرمقیاسهای برونگرایی، 
وظیفه شناسی، ثبات عاطفی و باز بودن( را نشان داده است. برای مثال ویترسو )2001( بین 
ثبات عاطفی و برونگرایی با رفاه ذهنی در بین 264 نوجوان 19 ساله نروژی بررسی انجام 
داد و ثبات عاطفی پیش بینی كننده بسیار قوی رفاه ذهنی شناخته شد )به نقل از گوسوامی، 
2013(. اگرچه مطالعاتی از این قبیل بینش مفیدی در مورد ارتباط بین شخصیت نوجوانان 
و رفاه ذهنی آنها ارائه كرده است اما با گذر زمان پژوهشهایی كه برای تأیید تأثیر صفات 
شخصیتی بر رفاه ذهنی در گروه های كودكان و جوانان انجام می شد، كمتر موردتوجه قرار 

گرفت.
رفاه  بهتر  پیش بینی  بر  شخصیتی  صفات  تأثیر  تأیید  ضمن   )1995( همكاران  و  دینر   
تأكید می كنند  نیز  متفاوت  فرهنگهای  یا  افراد كشورهای مختلف و  تفاوت  بر  افراد،  ذهنی 
 .)2005 )دینر،  می دانند  ضروری  را  نوجوانان  و  كودكان  از  طولی  داده های  جمع آوری  و 
شخصیتی  ویژگیهای  كه  می دهد  نشان  نیز   )2013( گوسوامی  مطالعات  مانند  پژوهشهایی 
درصد ناچیزی )18.5 درصد( از واریانس رفاه ذهنی كودكان را نشان می دهد و بخش عمده 
)81.5 درصد( غیرقابل توضیح است. در رابطه با كودكان به نظرمی آید رویكرد پایین به باال 
یافته است )گیل مین و همكاران، 2014(.  و بررسی نقش عوامل محیطی اهمیت بیشتری 
درنتیجه ارتباط بین سیاست گذاری اجتماعی و رفاه ذهنی می تواند به عنوان راه میانجی باشد 
و از طریق »زندگی محیطی« و »رویدادهای زندگی« به شكل گیری ویژگیهای شخصیتی كمك 

كند )گیل مین، 2014(.
كودكان، حوزه  پیرامون  كیفی  و  كمی  پژوهشهای  مبنای  بر   )2010( همكاران  و  ریس 
شاخصهای رفاه ذهنی كودكان را توسعه دادند. تفاوت این شاخص با سنجه های دیگر رفاه 
ذهنی كودكان مانند مقیاس رضایت از زندگی دانش آموزان كه به طور گسترده ای استفاده  شده 
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است، به این خاطر است كه این تحقیق به جای شاخصهای اقتباس شده از والدین مبتنی بر 
برداشتهای خود كودكان، از حوزه های مهم زندگی بود )گیل مین، 2014(.

مطالعه هلدر و كلمن )2009( احتماالً اولین در نوع خود بود كه به طور گسترده به بررسی 
ارتباط شبكه گسترده ای از روابط اجتماعی در هردو جنبه مثبت و منفی با شادی كودكان 
می پردازد و همه چهار نوع رابطه را موردبررسی قرار داده است )روابط منفی با همساالن، 
رفتار بد نسبت به دیگران، برقراری ارتباط با دوستان و تعامل با خانواده(. نتایج نشان داد 
كه هر چهار نوع رابطه با شادی دارای ارتباط بوده و پیش بینی كننده شادی كودكان است. 
بااین حال، این تحلیل هولدر و كلمن كیفیت دوستی كودكان و اینكه كدام یك از انواع رابطه 
بیشترین تأثیر را بر كودک می گذارد را نشان نمی دهد. به طوركلی این دسته از پژوهشها بر 
شش زمینه از روابط اجتماعی تأكید می كند. این زمینه ها شامل دوستی، تجارب قلدری دیدن 
توسط دیگر دوستان، مورد آزار قرار گرفتن توسط بزرگ ساالن، عاطفه منفی دوستی، ارتباط 

با والدین، ارتباط با بزرگ ساالن در محله می شود )به نقل از گوسوامی، 2011(.
و  اجتماعی  روابط  كیفیت  منفی  و  مثبت  بر جنبه  پژوهش خود  در   )2011( گوسوامی 
با خانواده  كودكان  روابط  است. وی  داشته  تأكید  كودكان  ذهنی  رفاه  با  آن  ارتباط  بررسی 
و بزرگ ساالن در محله و جنبه های مثبت دوستی را موردبررسی قرار داد. از سوی دیگر، 
تجارب كودكان كه توسط جوانان دیگر مورد آزار واقع شدند، یا رفتارهای ناعادالنه توسط 
از  خود  خانواده  با  كودكان  رابطه  آنها،  میان  در  است.  شده  بررسی  دیده اند  بزرگ ساالن 
برجسته ترین بوده است. زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی ممكن است تأثیر متفاوتی بر 

رفاه فردی كودكان بگذارد.
دوره دوم كودكی یا نوجوانی دوره ای از تغییرات مهم و عمیق رشد است كه همزمان با 
تغییرات در مدرسه )از ابتدایی تا متوسطه( در بسیاری از كشورها شكل می گیرد. پژوهشهای 
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محدودی به طور خاص بر دوره كودكی و نوجوانی تمركز كرده است و این تعداد محدود 
كودكان و نوجوانان را در مقایسه با بزرگ ساالن دارای رفاه ذهنی باالیی می دانند )كیسیس 
و همكاران، 2013( و یك كاهش تدریجی رفاه ذهنی از اول نوجوانی تا انتها دیده می شود 
)كاراسكو و همكاران، 2017(. در این سن از نظر رشد مغز، غدد، احساسات، شناخت، رفتار 
و روابط بین فردی تغییراتی اتفاق می افتد )زاكسكین، 2014(. همچنین در میان دیگران بودن، 
فشار مدرسه و نگرانی جهت تعلق و فشار همساالن، جنبه های فیزیكی، شناختی، روانی و 
اجتماعی عمیقًا دوران بلوغ را تغییر می دهد. مطالعات مقطعی اجازه نمی دهد كه تغییرات 
فردی یا مربوط به مجموعه افراد را از هم تشخیص دهیم و شكاف موجود را برطرف كنیم 

)كاراسكو و همكاران، 2016(.
در حوزه های  نوجوانان،  و  كودكان  در  جنسها  بین  ذهنی  رفاه  تفاوت  دیگر  سویی  در 
تفاوت  بر  را  جنسیتی صرف  تأثیر  معدودی  پژوهشهای  است.  گزارش شده  زندگی  خاص 
2007؛  همكاران،  و  )كیسیس  می دهند  نشان  بزرگ ساالن  و  كودكان  بین  ذهنی  رفاه  سطح 
نه  ذهنی  رفاه  تفاوت  اصل  در   .)2015 همكاران،  و  گروسمنوس  2003؛  هونبر،  و  گیلمن 
صرفا ناشی از جنسیت،  بلكه در هر گروه جنسیتی در حوزه های مختلف زندگی رفاه ذهنی 
متفاوتی گزارش شده است. به عنوان مثال، كیسیس و همكاران )2007( دریافتند كه دختران 
12 تا 16 ساله نمره رضایت باالتری نسبت به پسران همان سن در حوزه یادگیری گزارش 
می دهند. درحالی كه پسران نمره رضایت باالتر در فعالیتهای فیزیكی نسبت به دختران دارند 
)كاراسكو و همكاران، 2015(. همچنین كیسیس )2010( نشان داد دخترها در بخش مدرسه 
رفتن و روابط بین فردی از رفاه ذهنی باالتری برخوردار هستند )برادشاو و همكاران 2011؛ 
كیسیس و همكاران، 2013؛ گریگوراس، 2013(. درحالی كه رفاه ذهنی پسران در ارائه تصویر 
باالتر است )گریگوراس، 2013؛ ریس و همكاران، 2010؛  اعتمادبه نفس و ظاهر  از خود، 
كیسیس، 2011( همچنین روند كاهش رفاه ذهنی پسران و دختران متفاوت است. این كاهش 
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احتماالً در میان دختران طوالنی مدت تر است. به این معنی كه سیستم خود پایداری دختران 
به تغییرات خارجی حساس تر بوده و بین تغییرات در سن پایین تر دختران، در همه حوزه های 
فیزیكی و شناختی با الگوی خاص از رفاه ذهنی رابطه وجود دارد )دینیستمن و بن اریه، 

.)2016
اولین درک كودكان از رفاه ذهنی )پسران و دختران( درخصوص درک آنان از ایمنی در 
ایمنی  به  آنها نسبت  ادراک  از  قابل اعتمادی  خانه و مدرسه است. كودكان قادر به گزارش 
در شرایط مختلف هستند. در بررسیهای بن اریه از مقایسه امنیت كودكان،  ادراک كودكان 
از ایمنی با وضعیت های مختلف همبستگی مثبت دارد. این واقعیت نشان می دهد كه ایمنی 
كلی در زندگی با رفاه ذهنی همبسته است و درنتیجه یافته های ما این اعتبار را دارد كه ایمنی 
یك موضوع فراگیر در زندگی كودكان است كه نه تنها در حوزه فردی بلكه به طوركلی باید 
برای كودک  باید  امنی است كه  این، مدرسه حداقل مكان  بر  آن را در نظر گرفت. عالوه 
فراهم باشد، زیرا مدرسه ازجمله مكانهایی است كه زورگویی و خشونت همساالن نسبت به 

یكدیگر می تواند امنیتشان را تهدید كند )فو و همكاران، 2013(.
همچنین برونفن برنر یكی از نظریه پردازانی است كه به تقسیم بندی اجتماعات حضور 
كودک پرداخته است. در نظریه نظامهای بوم شناختی، برنر )1995( عنوان می كند كه رشد 
كودک تحت تأثیر چندین الیه از محیط قرار دارد و تغییرات یا تعارضات در هر الیه می تواند 

به الیه های دیگر منتقل شود )به نقل از آقاپور، 2010(.
در این نظریه خانواده، گروه همساالن، مدرسه یا محیط های كاری و نظامهای اجتماعی 
بر جنبه های رشد كودک است كه خانواده پردوام ترین،  تأثیرگذار  بزرگ تر الیه های محیطی 
اثرگذارترین و نزدیك ترین الیه از این محیط ها است. الگوی بوم شناختی، عوامل مؤثر بر تحول 
پیوسته  به طور  از آن را در طول زندگی  تغییرات حاصل  رشد فردی، آموزشی، اجتماعی و 
موردبررسی قرار می دهد )برنر، 1979(. این الگو محیط اجتماعی را به 4 سیستم تقسیم می كند 
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كه عبارت از سیستم كوچك،  سیستم میانی، سیستم برونی و سیستم بزرگ است.  
سیستم كوچك: این سیستم شامل خانواده كه متشكل از كودک، والدین و خواهر و برادر 
است و همه این اعضا بر یكدیگر تأثیر متقابل دارند. عملكرد خانواده با متغیرهای مربوط به 
اعضای آن ارتباط دارد. عوامل مربوط به والدین مانند سن، شخصیت، وضعیت مالی، شغلی، 

سطح تحصیالت و وضع سالمتی والدین بر عملكرد خانواده تأثیرگذار است.
كرده  احاطه  را  آن  كه  میانی  سیستم  تحت تأثیر  خانواده  كوچك  سیستم  میانی:  سیستم 
است، قرار می گیرد. سیستم میانی شامل محیط هایی ازجمله خانواده گسترده شامل پدربزرگ 
و مادربزرگ، همسایگان، همكاران و دوستان می شود كه خانواده در آن شركت فعاالنه دارد.
سیستم برونی: سیستم میانی خود تحت نفوذ سیستم برونی قرار دارد. این سیستم شامل 
محیط های اجتماعی ازجمله رسانه های گروهی، سیستم آموزشی، خدمات رفاهی، اجتماعی، 

درمانی و حمایتی می شود.
ارزشهای  و  باورها  فرهنگ،  نگرشها،  به  الیه  آخرین  یا  بزرگ  سیستم  بزرگ:  سیستم 
نهفته در نهادهای اجتماعی جامعه اشاره می كند كه بر نوع عملكرد خانواده ها تأثیر بسیاری 
می گذارد. اگر فرهنگی بر ارزشهای انسان دوستانه تأكید داشته باشد، نتیجه آن نگرشهای مثبت 
نسبت به این گروه است. عقاید گروه های ویژه فرهنگی- نژادی در چگونگی واكنشهای افراد 

در برابر این موضوع دخالت دارد )ساریخانی، 2014(.
اواخر كودكی یا اوایل نوجوانی دوره ای است كه كودک با كشمكش و تعارضهایی مواجه 
می شود. افراد بیشتر درگیر فعالیتها می شوند، خود هماهنگی بیشتری را تجربه می كنند، انتظار 
بیشتری از زندگی دارند و درنهایت برخورداری از رفاه در این سن نیز مقوله مهمی تلقی 

می شود )لواسانی، 2013(.
و  كودكان  فكری  پرورش  كانون  تقسیم بندی  ایران،  در  مرجع  تقسیم بندیهای  از  یكی 
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نوجوانان درباره دوره كودكی و نوجوانی است. این تقسیم بندی شامل گروه الف )آمادگی 
و سال اول دبستان(، گروه ب )سال های دوم و سوم دبستان(، گروه ج )سال های چهارم، 
پنجم و ششم دبستان(، گروه د )هفتم و هشتم و نهم دبیرستان(، گروه هـ )دهم و یازدهم و 

دوازدهم دبیرستان( است.
گروه منتخب این پژوهش گروه ج در نظر گرفته شده است. انتخاب گروه سنی 10 تا 12 
ساله، به پیروی از مطالعات یونیسف و مطالعات انجام شده بر رفاه ذهنی كودكان در نمونه های 
خارجی است. كودكان این دوره به سطحی از رشد عقلی رسیده و می توانند درک درستی از 

مفاهیم انتزاعی داشته باشند.
یافته است،  یافته های كیفی بر این عوامل دست  باوجوداینكه پژوهش حاضر مبتنی بر 
با  ارتباط  سطح  بودن  سازنده  و  كودک  با  خانواده  گروه  روابط  اهمیت  نشان دهنده  منابع 
دوستان و همساالن و سایر بزرگ ساالن است و بحث امنیت روانی كودک در اجتماع خانه، 
مدرسه و محله نیز به چشم می خورد. هر كودكی بالفاصله بعد از تولد وارد اجتماع خانواده 
می شود. اولین محیط رشد، پرورش، فعالیت و ارتباطات كودک خانواده است. بعد از خانواده 
مدرسه دومین اجتماع حضور كودک است كه با گروه بزرگ تر و بیشتری از افراد وارد ارتباط 
می شود. به تدریج با بیشتر شدن فعالیتها كودک در مكانهای بزرگ تر شهری نیز وارد می شود.
درواقع اولین و گسترده ترین اجتماع حضور كودک خانه است و تأمین حس آرامش از خانواده 
به سایر اجتماعات هم منتقل می شود. در درجه دوم مدرسه و به ویژه افراد حاضر در مدرسه امنیت 

را می سازند و درنهایت نیز بحث امنیت تأمین شده در محل زندگی برای كودكان مطرح است.
یكی دیگر از مؤلفه های جدی و پر سابقه در مطالعات مربوط به كودكان به بحث روابط 
می پردازد. روابط بسته به اجتماعات حضور كودک معموالً به سه گروه خانواده، گروه دوستان 

و همساالن و معلمان مدرسه قابل تقسیم است.
رفاه ذهنی كودكان، قضاوت نسبت به زندگی و مجموعه احساسات مثبت و منفی كودک 
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و  عاطفی  دو جنبه  از  ذهنی  رفاه  دیدگاه ریس1،  بر  بنا  است.  و شرایط  موقعیت  به  نسبت 
شناختی ساخته می شود كه پژوهش حاضر بر هر دو جنبه توجه كامل داشته است و عاطفه 
مثبت/ منفی كودک، رضایت كلی از زندگی و رضایت از حوزه های مختلف زندگی كودكان 
را موردمطالعه قرار داده است. در راستای بررسی تأثیر اجتماعات كودک بر رفاه ذهنی، تأكید 
بیشتر بر رضایت كودک از زندگی و بررسی وضعیت اجتماعات از نظر كودک )خوداظهاری( 
است. همچنین تأثیر هر یك از اجتماعات خانواده، مدرسه و افراد مدرسه، محیط و دوستان 

)سیستم كوچك، میانی و برونی( بر احساس رضایت كودكان از زندگی بررسی می شود.
شواهد حاكی از آن است كه بیشترین توجه به رفاه در ایران مربوط به معلوالن، سالمندان 
و زنان بوده است و بیشترین توجه به كودكان شامل گروه در معرض آسیب است. شیانی 
)2003( در مطالعه ای با عنوان »مشاركت اجتماعی كودكان« به یكی از ابعاد نوین مشاركت 
اجتماعی، یعنی مشاركت كودكان اشاره می كند. فرض بر نیاز جامعه ایران به تحول اندیشه و 
تكامل راه های مشاركتی است تا از این طریق هر كودكی راه های ایفای نقش را كشف كند و 

به ارائه راهكارهایی جهت بهبود وضعیت مشاركت كودكان بپردازد.
در باب رفاه ذهنی و عوامل مؤثر بر آن، نیلی و همكاران )2012( در پژوهشی با عنوان 
»شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران« نشان دادند كه عوامل درآمد، وضعیت شغلی، 
سالمت فردی، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهای خانوادگی، سن و جنسیت بر سطح رفاه 

شهروندان ایرانی تأثیرگذار هستند.
برادشو2 و همكاران )2011( در مقایسه ای بین المللی، به بررسی رفاه ذهنی كودكان در 
دو سطح تحلیل ماكرو، بین المللی )اتحادیه اروپا( و سطح میكرو، ملی )انگلیس( پرداخته و 
دریافتند كه در سطح خرد رفاه شخصی با داشته ها و شرایط خانه دارای ارتباط است ولی 

1. Rees
2. Bradshaw
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با ساختار خانواده و روابط خانوادگی ارتباط نشان نمی دهد. رفاه در مدرسه با هیچ متغیری 
با ساختار خانواده در سطح خرد مرتبط است. اگرچه برخی  مرتبط نیست. سالمت ذهنی 
از ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی با رفاه كودكان ارتباط دارد ولی سطح كمی از 

تغییرات را به خود اختصاص داده اند.
در باب روابط اجتماعی و رفاه ذهنی كودكان، گوسوامی1 )2012( در یك پژوهش ملی 
بین 4672 دانش آموز مدرسه راهنمایی در سراسر انگلستان نشان داد كه سطح روابط كودک 
با خانواده، بزرگ ساالن محله و روابط مثبت با دوستان، رفاه ذهنی كودک را افزایش داده 
است، درحالی كه روابط منفی با دوستان، تجربه آزار از بزرگ ساالن، رفتار ناعادالنه توسط 
بزرگ ساالن باعث كاهش رفاه ذهنی كودكان می شود. روابط خانواده، روابط مثبت با دوستان 
و تجربه آزار به تدریج بیشترین تأثیر را بر رفاه ذهنی كودكان می گذارد. در همین راستای 
نوجوانان  ذهنی  »رفاه  عنوان  با  مقاله ای  در   )2016( همكاران  و  دینیسمن  كودكان،  روابط 
اسپانیایی: تغییرات با توجه به تفاوت ساختار زندگی« نشان دادند كه كودكان با دو والدین در 
همه حوزه ها از رفاه ذهنی بهتری برخوردار هستند. همچنین به ترتیب كودكان تحت حمایت، 
كودكان تك والدین و درنهایت كودكان دو والدین از ثبات زندگی متفاوتی برخوردارند كه 

كودكان تحت حمایت كمترین ثبات، بعدازآن كودكان تك والدین هستند.
و  رفاه  مقوله  به  نسبت  مردم  پنداشته   خاطر  همین  به  است،  پیچیده  بسیار  امری  رفاه 
نگرش و نیاز افراد در جهت برآورده كردنشان بسیار حائز اهمیت است. در صورت عدم 
توجه به این مسئله، ممكن است دولتها ضمن تالشهایی با هزینه هنگفت مالی و زمانی، كژ 
امكان دستیابی به هدف موردنظر را  انجام دهند و به خوبی  كاركردی و موازی كاری هایی 

نیز برای شهروندان میسر نمی شود. برخی  به رفاه  از طرف دیگر دستیابی  باشند و  نداشته 
كه  می كنند  استدالل   ،)2005( اریه  بن  مانند  كودكان،  ذهنی  رفاه  متخصصان  و  نویسندگان 

1. Goswami
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جمع آوری برداشت ذهنی كودكان و نوجوانان از زندگی روزانه خود برای نظارت بر رفاه 
به نوبه خود اگر سیاستمداران، پزشكان و جامعه به طوركلی  آنها ضروری است. چیزی كه 
قصد تصمیم گیری آگاهانه در مورد مسائل مربوط به نسل جوان داشته باشند امری مهم و 

قابل توجه به نظر می رسد )كاراسكو و همكاران، 2016(.
توجه بیشتر به رفاه ذهنی كودكان می تواند به تغییر و پیشرفتهای خوبی در سیاست گذاریها 
منجر شود. بررسی نیازها و عالیق كودكان ازنظر خودشان و شفاف تر شدن مسائلی مانند 
اهمیت عالقه ورزی والدین نسبت به كودكان، حق نظر و مشاركت عملی قائل شدن برای 
كودكان، دید سیاستمداران را گسترده تر كرده و به تغییرات بخشی از قوانین یا وضع قوانین 
شامل  می تواند  تغییرات  این  می شود.  منجر  كودكان  ذهنی  رفاه  بهبود  راستای  در  جدیدی 
سیاستهای خانواده، مدرسه و نظام آموزشی یا حتی بهبود وضعیت فراغتی و امنیتی كودک 
باشد. در الیه های پایین تر خود خانواده ها نیز با آگاهی از مؤلفه رفاه ذهنی كودک، همگام با 
رفاه مادی، در جهت ارضای نیازهای ذهنی كودكان برنامه هایی ترتیب دهند. برای مدرسه، 
معلمان و دیگر افرادی كه مرتبط با كودک هستند نیز این مسئله كه رفاه ذهنی كودک عمدتًا 
از كدام متغیر تأثیر می پذیرد حایز اهمیت است. تعیین اینكه ژنها و صفات شخصیتی،  شرایط 
زیست محیطی و ویژگیهای جمعیتی تا چه میزان و در چه حوزه هایی تفاوتهای اساسی و 
پایدار ذهنی در كودكان به وجود می آورد یا اینكه چه میزانی از احساس رضایت، موفقیت 
و سالمت روان كودک با رفع نیاز و خواسته هایش مرتبط است. این قبیل پژوهشها به همه 
گروه های والدین، مدارس و نظام آموزشی و حتی مهدكودک ها، در راستای ارتقای كیفیت 
در  می دهد.  ارائه  ارزنده ای  خدمت  آموزشی  گروه  حساس ترین  به عنوان  كودكان  آموزش 
سطح كالن نیز پیشنهاد ها در تعیین و تغییر سیاست گذاریهای حوزه های مختلف ویژه كودكان 

اثرگذار خواهد بود.
انجام شده  مطالعات  بین  در  كه  است  موضوع  این  نشان دهنده  داخلی  مطالعات  مرور 
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رفاه ذهنی كودكان  پژوهشی در حوزه  نشده است و هیچ  توجه  به مسئله كودكان  فارسی 
هرگونه  فقدان  با  كودكان  ذهنی  رفاه  موضوع  در  درواقع  است.  نگرفته  انجام  نوجوانان  و 
پژوهش یا پایان نامه مرتبط مواجه هستیم و در بحث رفاه عینی هم منابع و پژوهشهای فارسی 
تأمین شده  از مقاالت و پژوهشهای التین  انگشت شمار است. به همین خاطر عمده منابع 
است كه سختیها و مشكالت بسیاری برای محقق به همراه داشت. مطالعات فارسی محدودی 
مطالعات خارجی وضعیت  در  پرداخته اند.  بزرگ سال  آن هم سطح  و  ذهنی  رفاه  بحث  به 
متفاوت است، پژوهشهای بسیاری بر رفاه ذهنی كودكان، جنبه ها و ابعادشان متمركز هستند. 
پژوهشهایی اخیر و در دسترس عمدتًا به بررسی تأثیر عوامل متفاوت بر رفاه ذهنی كودک و 
یا مقایسه های تطبیقی بین وضعیت رفاه ذهنی كودكان در بین كشورهای مختلف پرداخته اند. 
ارزیابی  سنجه های  كامل  به صورت  كه  مقاالتی  و  منابع  نبودن  دسترس  در  و  بودن  قدیمی 
رفاه ذهنی كودک و نحوه ساخت این سنجه ها را توضیح دهد، به تأكید بیشتر بر مصاحبه ها 
و خروجی بومی كار برای ساخت سنجه ها منجر شد. بر اساس مباحث مطرح شده در این 

بخش، مدل نظری پژوهش در شكل شماره )1( قابل مشاهده است.

شکل )1( عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی کودکان
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روش

ماهیت و روش تحقیق
پژوهش پیش رو از حیث هدف در زمره تحقیقات كاربردی و بر اساس ماهیت داده ها 
از نوع كمی شناخته می شود كه از منظر روش جز تحقیقات پیمایشی است. هدف ارزیابی 
اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی كودكان 12-10 ساله منطقه شش تهران است كه انتخاب منطقه 
شش به عنوان میدان پژوهش دالیل متعددی دارد كه مهم ترین آن دسترس پذیری و شناخت 

منطقه جهت محقق است.

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جهت سنجش اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی كودكان از روش پیمایش و پرسشنامه استفاده 
شده است. سؤاالت پرسشنامه از قبیل بررسی وضعیت اجتماع كودكان از طیف 10 نمره ای )0 
اصاًل- 10 خیلی زیاد( استفاده شده است. با توجه به كودک بودن جامعه آماری تحقیق، رعایت 
مالحظات اخالقی با دشواریهایی همراه بود. بااین حال برای رعایت اصول اخالق پژوهش طبق 
چارچوب سازمان آموزش وپرورش، با هماهنگی آموزش وپرورش منطقه شش، تأیید مدیران 

مدرسه و در حضور معلمان فرایند توضیح نحوه پژوهش و آثار آن برای كودكان شفاف شد.
جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مقاطع چهارم تا ششم مدارس منطقه شش تهران 
بودند. درمجموع 6462 دانش آموز در سه مقطع فوق الذكر تحصیل می كنند كه 3314 )51/28 
درصد( دختر و 3148 )48/71 درصد( پسر را شامل می شود. همچنین 4940 )76/45 درصد( 
دانش آموز در حال تحصیل در مدارس دولتی و 1522 )23/55 درصد( دانش آموز محصل 
مدارس غیردولتی هستند. بر اساس تقسیم بندی پایه ها 2150 )33/27 درصد( در پایه چهارم، 
به  مشغول  ششم  پایه  در  درصد(   33/45(  2162 و  پنجم  پایه  در  درصد(   33/27(  2150

تحصیل هستند )سازمان آموزش وپرورش شهر تهران، 2015(.
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استفاده  شده  مطبق  و  نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای  از روش  پیمایش  اجرای  در 
است. ابتدا منطقه شش به دو پایگاه اقتصادی رو به باال و باال تقسیم كردیم. شهرداری تهران 
بر اساس سه مؤلفه سطح اقتصادی، تحصیالت و مهاجرت، محالت تهران را در سال 1389 
در ده خوشه طبقه بندی كرده است. مشاهده وضعیت منطقه 6 نشان می دهد تمام محالت 
این منطقه جزء 4 خوشه باال با ویژگی های اقتصاد متوسط رو به باال و باال، بی سوادی كم و 
مهاجرت كم وزیاد است. با حذف مؤلفه مهاجرت، با توجه به یكسان بودن سطح تحصیالت 
در همه منطقه، منطقه به دو پایگاه اقتصادی متوسط رو به باال و باال تقسیم می شود )برای 
مطالعه بیشتر نك. خوشه بندی اقتصادی-اجتماعی محالت شهر تهران، 1389(. از هر بخش 
به طور تصادفی دو مدرسه دولتی دخترانه و پسرانه و یك مدرسه غیرانتفاعی انتخاب شد. 
به عبارت دیگر از هر پایگاه سه مدرسه و درمجموع 6 مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفت كه در 
همه مدارس سه پایه چهارم،  پنجم، ششم )كودكان سن 12-11-10 سال( بررسی شدند. در 
این تحقیق از بین 12606 نفر دانش آموز از دانش آموزان دوره دوم ابتدایی مدارس دولتی و 
غیرانتفاعی منطقه شش، 463 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. درروش نمونه گیری 

احتمالی هر یك از افراد شانس برابری برای انتخاب شدن دارند.
تحلیل  برای  است.  شده  ارائه  تبیینی  و  توصیفی  بخش  دو  در  پژوهش  این  یافته های 
آماری یافته ها از نرم افزار آماری SPSS21 استفاده شده است. در بخش توصیف از آماره های 
میانگین، میانه، واریانس و غیره استفاده شده است. در بخش تبیین نیز از آزمون همبستگی 

پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است.

سنجه ها
رفاه ذهنی كودكان متغیر وابسته و 5 اجتماع حضور كودكان مدرسه، افراد مدرسه )تحلیل 
عاملی گوی های مربوط به مدرسه نشان دهنده وجود دو عامل مستقل مدرسه و افراد مدرسه 
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است(، محیط، خانواده و دوستان متغیرهای مستقل این پژوهش را می سازند. متغیر وابسته در این 
پژوهش رفاه ذهنی كودكان )با دامنه 0 تا 100( است. برای سنجش وضعیت رفاه ذهنی كودكان 
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. )همان طور كه قبل تر بیان شد، محور اصلی پایان نامه 
ساخت شاخص های سنجش رفاه ذهنی كودكان بوده است. برای این منظور با اجرای پژوهش 
كیفی مؤلفه های رفاه ذهنی كودكان شناسایی شد. پس ازآن با طراحی پرسشنامه و اجرای پیمایش 
وضعیت روایی و پایایی آن محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت(. این پرسشنامه با 62 گویه 8 مؤلفه 
سازنده رفاه ذهنی را نشان می دهد. نكته مهم این پرسشنامه ارزیابی جزءبه جزء مؤلفه های سازنده 
رفاه ذهنی است. اغلب شاخصهای مربوط به رفاه ذهنی كودكان، آن را به صورت كلی و نهایتاً با 
 ،KMO=0/732( 5 گویه می سنجند. برای سنجش روایی ابزار عالوه بر استفاده از تحلیل عاملی
α=0/803( از روایی وابسته به معیار استفاده شده است. برای این كار همبستگی نتایج شاخص 
 BMSLSS ( و )مقیاس رضایت از زندگی دانش آموزان SLSS ( رفاه ذهنی با سنجه های معتبر
مقیاس چندبعدی خالصه رضایت از زندگی دانش آموزان( مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون 

همبستگی پیرسون به شرح جدول شماره )1( گزارش می شود.
جدول )1( آزمون همبستگی پیرسون بین سنجه های معرف رفاه ذهنی کودکان )جدول 1(

متغیر مستقل
متغیر وابسته

SLSSBMSLSS

شاخص رفاه ذهنی كودكان

506320r

0/990/99p

453453n

قبل از پرداختن به وضعیت روایی و پایایی متغیرهای مستقل، الزم است تعاریف نظری و 
عملیاتی این متغیرها ارائه شود. در زیر به اختصار تعاریف متغیرهای مستقل ارائه شده است.
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مدارس به عنوان یك فرآیند رسمی آموزش با برنامه درسی معین تعریف می شوند كه از 
جنبه های گوناگونی بر كودكان اثرگذار هستند )ابری، 2011(. در اكثر كشورها طبق قوانین 
ابتدایی،   دوره  سه  به  مدرسه  ایران  در  است.  اجباری  مدارس  در  شركت  آموزشی  سیستم 

متوسطه اول و متوسطه دوم تقسیم می شود.
به  تمایل  این سن  در  دنبال هویت یابی  به  هستند.  كودک  از همساالن  معموالً  دوستان 
استقالل از خانواده، ارتباط با دوستان در بین این گروه بیشتر دیده می شود. این گروه سنی به 
دنبال جلب توجه و گرفتن هم ساالن خود در كارها و حتی ظاهر خود هستند )ابری، 2011(.
با  اجتماعی  و  فیزیكی  واحد  محله،  كه  می كند  بیان  كرپات  محله:  یا  زندگی  محیط 
سازمان های اجتماعی است كه بزرگ تر از خانواده و كوچك تر از شهر است. آشنایی با ناحیه 
محله باعث آسودگی خاطر بوده و هرچه شخص به طرف لبه های آن می رود آشنایی او با 
مردم و مكان ها كمتر می شود. )ماجدی و همكاران، 2014(. »فضاهای عمومی« به عنوان بستر 
و  نقش عمده  در محالت،  ایشان  اجتماعی  تعامالت  برقراری  و  كالبدی حضور شهروندان 

مهمی را از دونقطه نظر كالبدی ـادراكی و اجتماعی ایفا می كنند.
خانواده مهم ترین بخش محیط كودک و قوی ترین عامل اجتماعی كردن كودكان تلقی 
می شود و رفتار اجتماعی را هدایت و ارزش و هنجار و اعتقادات را به كودک منتقل می كند 
)ابری، 2011(. ریبل به مسئله روابط عاطفی كودک با والدین ازنظر محبت و عالقه تأكید 
می كند و رفتارهایی مانند محبت و حمایت یا تنبیه ها را عامل به وجود آمدن نارضایتی عاطفی 

در كودكان می داند.
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جدول )2( تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل پژوهش

محله خانواده

در محله ما فضای كافی برای بازی و تفریح 
خوب وجود دارد

خانواده من در انجام كارهایم )مدرسه، 
مشكالت و ...( به كمك می كنند

محل زندگی ام را دوست دارم پدر و مادرم نسبت به همدیگر مهربان هستند
چیزهایی كه الزم دارم در محله وجود ندارد. من در خانه احساس آرامش می كنم

محله ام را دوست دارم دوست دارم بیشتر تنها باشم یا با افرادی غیر از 
خانواده وقت بگذرانم

محله من فضای امن برای بازی دارد من خانواده خوشبختی دارم
دوستان افراد مدرسه

با دوستانم رابطه خوبی دارم معلم ها اصاًل من را به حساب نمی آورند )به 
حرف هایم گوش نمی دهند(

به تعداد كافی دوست دارم. در ماه گذشته بعضی از همكالسی های قلدرم 
اذیتم كردند

دوستانم به من احترام می گذراند. در ماه گذشته برخی همكالسی ها من را گروه 
خود راه ندادند.

در هفته گذشته زمان زیادی را با دوستانم 
گذرانده ام.

مدرسه

در هفته گذشته زمان زیادی با دوستانم برای 
انجام كارهای مدرسه گذراندم )غیر از زمان 

مدرسه(.

مدرسه رفتن را دوست دارم

در مواقع نیاز دوستانم به من كمك می كنند. از فعالیت های مدرسه لذت می برم
چیزهای زیادی در مدرسه یاد می گیرم
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اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری
جدول شماره )3( وضعیت روایی و پایایی متغیرهای مستقل پژوهش را نشان می دهد. 
تمام شاخص های مطرح شده به عنوان عوامل مؤثر بر رفاه در برآیند تأیید می شود و پایایی 

این سازه ها نیز تأیید می شود.
جدول )3( گزارش وضعیت روایی و پایایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی کودکان

وضعیتαوضعیتنمره متخصصینKMOاجتماعردیف
تأیید0/787تأیید0/6680/888مدرسه1
تأیید0/797تأیید0/6020/830مدرسه )افراد(2
تأیید0/700تأیید0/7170/789محیط3
عالی0/829عالی0/8220/784همساالن4
تأیید0/708تأیید0/7390/874خانواده12

یافته ها
نتایج نشان داد كه میانگین نمره رفاه ذهنی كودكان حاضر در این پژوهش 86/64 است. 
اشتباه استاندارد میانگین نیز برابر 0/53 است كه نشان می دهد میانگین جامعه آماری نیز در همین 
حدود است. این رقم نشان دهنده باالبودن رفاه ذهنی كودكان است. میانه نیز رقم 89/61 و نما 
با هشت فراوانی، رقم 100 را نشان داد. شاخص انحراف معیار نیز برابر 11/31 است. چولگی 
و كشیدگی نیز به ترتیب 1/77- و 4/86 است. الزم به توضیح است كه از رقم میانه نیز می توان 
فهمید شاخص پیشرو همچون تمام شاخص های موجود درباره رفاه ذهنی كودكان تنها می توان 
تفاوت های رفاه ذهنی كم وزیاد را نمایش دهد و قدرت تمایز رفاه ذهنی برای رده های باالیی 
را ندارد. تحلیل درصدهای تجمعی نشان داد تنها 7/3 درصد از آزمودنی ها نمره ای كمتر از 70 

كسب كرده اند. این رقم برای نمره های زیر 80 برابر با 21/9 درصد است.
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جدول )4( توصیف فراوانی نمونه آماری پژوهش

فراوانی )%(طبقاتفراوانی )%(طبقات
362 )79/9%(دولتی214 )47/2%(دختر
91 )20/1%(غیردولتی239 )52/8%(پسر

281 )84/1%(متولد تهران143 )31/6%( ساله10
70 )15/5%(متولد سایر شهرها149 )32/9%( ساله11
453 )100%(كل161 )35/5%( ساله12

با میانگین  با میانگین 86/54 و دختران  نتایج به دست آمده رفاه ذهنی پسران  بر اساس 
86/75 تفاوت معناداری وجود ندارد. این عدم تفاوت توسط آزمون t با دو نمونه مستقل نیز 
تأیید شده است. این آزمون با رقم 0/195- و با سطح معنی داری 0/84 وجود هرگونه تفاوت 

در میانگین رفاه ذهنی را رد می كند.
همچنین میانگین رفاه ذهنی دختران و پسران در سن های ده، یازده و دوازده سالگی نشان 
یازده سالگی  به   )87/94( ده سالگی  از  كوچك  كاهش  یك  نمرات  مشاهده  است.  داده شده 
را  به دوازده سالگی )84/87(  یازده سالگی  از سن  قابل توجه  )87/31( و سپس یك كاهش 
نشان می دهد. همچنین میانگین رفاه ذهنی دختران و پسران در این سال ها به صورت تقریبی 

)به غیراز ده سالگی با 0/80 تفاوت( برابر است.

توصیف اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی کودکان
هر كودكی بالفاصله بعد از تولد وارد اجتماع خانواده می شود و بعد از خانواده مدرسه، 
دومین اجتماع حضور كودک است كه با محیط بزرگ تر و افراد بیشتری وارد ارتباط می شود. 
به تدریج با بیشتر شدن فعالیت ها و گستره زندگی، كودک به مكان های بزرگ تر شهری نیز وارد 

می شود و همه این افراد و مكان ها بر حس رضایت كودک از زندگی نقش خواهند داشت.
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شکل )2( وضعیت اجتماعات تأثیرگذار بر رفاه ذهنی کودکان

برای  برای مدارس پسران 8/38 و  میانگین  بر رفاه ذهنی  اجتماعات مؤثر  در توصیف 
مدارس دختران 8/30 است. همچنین مدارس دولتی میانگین 8/31 و مدارس غیردولتی عدد 
می دهد  نشان  مجزا  به صورت  غیردولتی  و  دولتی  مدارس  بررسی  می دهند.  نشان  را   8/46
وضعیت مدارس دولتی با معدل 6/46 نسبت به مدارس غیردولتی با معدل 5/86 بسیار بهتر 

است.

تبیین اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی کودکان
اجتماع  پنج  علی  تأثیر  قبلی،  بخش های  در  پژوهش  شده  مطرح  فرضیات  اساس  بر 
خانواده، دوستان، مدرسه، افراد مدرسه و محیط زندگی بر رفاه ذهنی كودكان موردتوجه این 
مقاله است. بر این اساس قبل از طرح فرضیات علی ضروری است كه رابطه همبستگی هر 
یك از این اجتماعات پنجگانه با رفاه ذهنی كودكان مورد ارزیابی قرار گیرد. جدول شماره 

)5( نتایج این آزمون را نشان می دهد.
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جدول )5( آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و رفاه ذهنی کودکان

P r N متغیرهای مستقل

<0/0001 0/494 453 خانواده
<0/0001 0/591 453 دوستان
0/027 0/531 453 محیط زندگی

<0/0001 0/472 453 فضای مدرسه
0/007 0/128 453 افراد مدرسه

خانواده
مطلوبیت  بین  می رسد  نظر  »به  اینكه  از  است  عبارت  اجتماع  این  در  مطرح  فرضیه 
اجتماع خانواده و رفاه ذهنی كودكان رابطه مستقیم وجود دارد«، یعنی هرچه اجتماع خانواده 
مطلوب تر باشد، رفاه ذهنی كودكان بیشتر و برعكس خواهد بود. در راستای آزمون فرضیه 
باال نتایج همبستگی رفاه ذهنی كودكان و وضعیت اجتماع خانواده با 99 درصد اطمینان تأیید 
شده است. رفاه ذهنی كودكان با شدت 0/49 و به صورت مستقیم با اجتماع خانواده دارای 

همبستگی است.
نتایج تحلیل رگرسیونی دومتغیره نیز نشان داد كه بین وضعیت مطلوبیت اجتماع خانواده و 
رفاه ذهنی رابطه علی وجود دارد. بر این اساس این عامل می تواند 0/24 واریانس رفاه ذهنی را 

تبیین كند؛ و آزمون آنوا با 99 درصد اطمینان )F= 145/742( مدل را مناسب ارزیابی می كند.
وضعیت اجتماع خانواده بر رفاه ذهنی كودكان تأثیر علی دارد و فرض H0 با 99 درصد 
اطمینان رد شده و فرضیه تحقیق تأیید می شود. بر این اساس با افزایش یك انحراف معیار 
در مطلوبیت اجتماع خانواده 0/494 انحراف معیار بر رفاه ذهنی كودكان افزوده می شود و 

برعكس.
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جدول )6( تحلیل رگرسیونی دومتغیره تأثیر اجتماع خانواده بر رفاه ذهنی کودکان به تفکیک جنس

RR2R2جنس
Adj.Fp

0/0001>0/6200/3850/382132/643دختر

0/0001>0/3110/0970/09325/389پسر

bβtpمتغیر مستقل

دختر
اجتماع خانواده

4/3320/62011/517<0/0001

0/0001>2/3110/3115/039پسر

نكته قابل تأمل درباره اجتماعات مختلف كودكان این است كه هر یك از این اجتماعات 
تأثیر متفاوتی بر دو جنس دختر و پسر دارند. به عبارت ساده تر تغییر اجتماع خانواده )مثبت 
یا منفی( دو بار بیشتر از پسران، رفاه ذهنی دختران را تحت تأثیر قرار می دهد كه نشان از 

اهمیت خانواده برای دختران دارد.

دوستان
همچون خانواده، اجتماع دوستان نیز می تواند اهمیت به سزایی در رفاه ذهنی كودكان 
داشته باشد. فرضیه مطرح شده در این اجتماع نیز همانند خانواده است. »به نظر می رسد بین 
به عبارت دیگر  دارد«.  وجود  مستقیم  رابطه  كودكان  ذهنی  رفاه  و  دوستان  اجتماع  وضعیت 
هرچه اجتماع دوستان از وضعیت مطلوب تری برخوردار باشد، رفاه ذهنی كودكان افزایش 
بین  را  شدتی  پر  همبستگی  وجود  پیرسون  همبستگی  آزمون  نتایج  برعكسش.  و  می یابد 
اجتماع دوستان و وضعیت رفاه ذهنی كودكان نشان می دهد. با 99 درصد اطمینان بین این دو 

رابطه ای مستقیم با شدت 0/591 برقرار است.
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با توجه به نتیجه باال می توانیم به دنبال آزمون تأثیر علی فرضیه مطرح در پژوهش باشیم. 
نتایج تحلیل رگرسیون دومتغیره نشان داده است كه اجتماع دوستان 0/34 واریانس رفاه ذهنی 

كودكان را تبیین می كند.
با 99 درصد اطمینان می توان مدل موجود را مدلی قابل قبول توصیف كرد و بر اساس 
نتایج حاصل از مدل با افزایش یا كاهش 1 انحراف معیار مطلوبیت در اجتماع دوستان به 
میزان 0/591 انحراف معیار رفاه ذهنی كودكان تغییر ایجاد می شود. نتایج حاصله نشان داد كه 
این تأثیر مستقیم است. همان طور كه مشخص شد، اجتماع دوستان تأثیر بسیار قابل توجهی 
در افزایش یا كاهش رفاه ذهنی كودكان دارد و توجه به آن در امر رفاه ذهنی كودكان یك 

نیاز اساسی است.

جدول )7( تحلیل رگرسیونی دومتغیره تأثیر اجتماع دوستان بر رفاه ذهنی کودکان به تفکیک 

جنس )جدول 7(

RR2R2جنس
Adj.Fp

0/0001>0/6350/4030/400143/144دختر

0/0001>0/5440/2960/29399/802پسر

bβtpمتغیر مستقل

دختر
گروه دوستان

3/3210/63511/964<0/0001

0/0001>2/3780/5449/990پسر
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جالب است بدانیم تأثیر گروه دوستان بر رفاه ذهنی دختران همچون گروه خانواده بیشتر 
از همتایان پسران است. اجتماع دوستان 0/29 واریانس رفاه ذهنی پسران را تبیین می كند، 
 0/54 دوستان  اجتماع  در  تغییر  با  است. همچنین   0/40 دختران  برای  رقم  این  درحالی كه 
انحراف معیار در رفاه ذهنی پسران تغییر ایجاد می شود، درحالی كه این رقم برای دختران 

0/63 انحراف معیار است.
اگر نتایج به دست آمده در این بخش را با خانواده مقایسه كنیم، چه در میزان برازش و 
چه در ضریب تأثیر اجتماع دوستان، به صورت قابل توجهی تأثیر بیشتری از خانواده بر رفاه 

ذهنی كودكان دارد.

محیط زندگی )محله(
یكی دیگر از محیط های زندگی كودک كه كودكان ارتباط مستقیمی با آن دارند، محیط 
زندگی آنان است. فرضیه مطرح در این بخش عبارت است از اینكه »به نظر می رسد بین 
وضعیت محیط زندگی و رفاه ذهنی كودكان رابطه مستقیم وجود دارد«. ساده مطلب آنكه 
رفاه ذهنی  باشد،  داشته  فرض می شود هرچه محیط زندگی كودكان وضعیت مطلوب تری 
كودكان نیز بیشتر خواهد بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد بین محیط زندگی 
و رفاه ذهنی كودكان با 99 درصد اطمینان همبستگی وجود دارد. شدت این همبستگی 0/531 
است. با توجه به نتیجه فوق می توان تحلیل رگرسیونی دومتغیره به شیوه هم زمان را دنبال 

كرد. این تحلیل با 99 درصد اطمینان وجود رابطه علی را تأیید می كند.
نتایج تحلیل رگرسیونی دومتغیره نشان داد با 99 درصد اطمینان فرض H0 رد و فرضیه 
تحقیق تأیید می شود. به عبارت دیگر محیط زندگی بر رفاه ذهنی كودكان تأثیر علی مستقیم 
داشته و 28 درصد از واریانس آن را تبیین می كند. همچنین هر انحراف معیار تغییر در محیط 

زندگی برابر 0/531 انحراف معیار تغییر در رفاه ذهنی كودكان ایجاد می كند.
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جدول )8( تحلیل رگرسیونی دومتغیره تأثیر محیط زندگی بر رفاه ذهنی کودکان به تفکیک جنس

RR2R2جنس
Adj.Fp

0/0001>0/5520/3050/30192/865دختر

0/0001>0/5170/2670/26486/461پسر

bβtpمتغیر مستقل

دختر
محیط زندگی

2/9830/5529/637<0/0001

0/0001>2/4110/5179/298پسر

جالب است كه همچون دو اجتماع قبلی باز هم تأثیر محیط بر رفاه ذهنی دختران بیشتر از 
پسران است. به عبارت دیگر درحالی كه محیط زندگی 0/26 از واریانس رفاه ذهنی كودكان را 
تبیین می كند، این رقم برای دختران برابر 0/30 است. عالوه بر این ضریب تأثیر محیط زندگی 

بر رفاه ذهنی كودكان پسر 0/51 است درحالی كه این رقم برای دختران برابر 0/55 است.

فضای مدرسه
كودكان در سنین ده تا دوازده سال حداقل پنج ساعت از طول روز را در مدارس خود 
سپری می كنند. وضعیت مدرسه آنان بدون شك یكی از عوامل مؤثر در وضعیت رفاه ذهنی 
آنان محسوب می شود. بر همین اساس مطالعات پژوهش پیش رو این كفایت نظری را در 
دست داده كه فضای مدرسه یك عامل مؤثر در تعیین وضعیت رفاه ذهنی كودكان است. 
فرضیه نیز این گونه تشریح شده است كه »به نظر می رسد بین فضای مدرسه و رفاه ذهنی 
كودكان رابطه مستقیم وجود دارد«؛ یعنی هرچه وضعیت فضای مدرسه بهتر باشد، رفاه ذهنی 
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كودكان بیشتر می شود، بدیهی است كه معكوس این قضیه نیز برقرار است.
با 99 درصد  رفاه ذهنی كودكان  بین فضای مدرسه و  پیرسون  آزمون  نتیجه  اساس  بر 
ارتباط  این  مبنای  بر  است.   0/472 رابطه  این  دارد. شدت  وجود  مستقیمی  رابطه  اطمینان 
می توان در تحلیل رگرسیونی به دنبال رابطه علی بین فضای مدرسه و رفاه ذهنی كودكان بود. 
اطالعات مستخرج از تحلیل رگرسیونی ارتباط علی بین فضای مدرسه و رفاه ذهنی كودكان 
را با 99 درصد اطمینان تأیید كرده و فرض H0 را رد می كند. بر اساس نتایج به دست آمده 

0/22 از واریانس رفاه ذهنی توسط محیط مدرسه تبیین می شود.
همان طور كه مشاهده می شود با تغییر یك انحراف معیار در وضعیت فضای مدرسه به 
میزان 0/472 انحراف معیار در رفاه ذهنی كودكان تغییر به وجود می آید. برخالف سه اجتماع 
یا محیط قبلی تحلیل تطبیقی وضعیت دختران و پسران تفاوتی نشان نمی دهد درواقع اختالف 
ضریب برازش فضای مدرسه برای دختران و پسران 1 درصد به نفع پسران است، در رابطه 

با ضریب تعیین یا ضریب تأثیر فضای مدرسه نیز همین 0/01 مصداق دارد.
جدول )9( تحلیل رگرسیونی دومتغیره تأثیر فضای مدرسه بر رفاه ذهنی کودکان به تفکیک جنس

RR2R2جنس
Adj.Fp

0/0001>0/4700/2210/21759/981دختر

0/0001>0/4800/2300/22770/860پسر

bβtpمتغیر مستقل

دختر
محیط زندگی

2/6430/4707/745<0/0001

0/0001>2/2500/4808/418پسر
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افراد مدرسه
افراد درون مدرسه از دانش آموزان گرفته تا معاونان و معلمان دسته دیگری هستند كه 
بعد ارتباطی مدرسه را پررنگ تر در نظر می گیرد. فرض ما همانند چهار محیط قبلی مبتنی 
برفرض ارتباطی مثبت و مستقیم بین مطلوبیت رفتار افراد درون مدرسه با رفاه ذهنی كودكان 
است. فرض مورد آزمون در این پژوهش عبارت است از اینكه »به نظر می رسد بین وضعیت 
رفتاری افراد درون مدرسه و رفاه ذهنی كودكان رابطه مستقیم وجود دارد«. به عبارت بهتر 
هرچه رفتار و كنش افراد درون مدرسه بهبود یابد رفاه ذهنی كودكان نیز افزایش می یابد. 

مصداق برعكس آن نیز برقرار است.
با رفاه  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد بین وضعیت رفتار درون مدرسه 
ذهنی كودكان با 99 درصد اطمینان تأیید و فرض H0 در مورد همبستگی این دو رد می شود. 

البته شدت این رابطه 0/12 است و میزان آن نسبت به چهار گروه قبلی بسیار اندک است.
با تأیید فرض باال ادامه آزمون فرضیه خود مبنی بر ارتباط علی این دو متغیر را پیگیری 
می كنیم. هرچند تحلیل رگرسیونی ارتباط علی وضعیت افراد مدرسه بر رفاه ذهنی كودكان را 
نشان می دهد، اما این ارتباط بسیار ضعیف است. بر اساس نتایج مشخص است كه وضعیت 

افراد درون مدرسه تنها 0/01 از وضعیت رفاه ذهنی كودكان را تبیین می كند.
 فرض H0 رد و فرض تحقیق ما مبنی بر تأثیر علی افراد مدرسه بر رفاه ذهنی كودكان با 
99 درصد تأیید می شود. البته این تأثیر بسیار ناچیز و در حد تبیین تنها 0/01 از واریانس رفاه 
ذهنی كودكان است. عالوه بر این ضریب تأثیر این رابطه در حد 0/12 است به این معنی كه 
با تغییر یك انحراف معیار در وضعیت افراد مدرسه 0/12 انحراف معیار تغییر در رفاه ذهنی 

كودكان شكل می گیرد.
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جدول )10( تحلیل رگرسیونی دومتغیره تأثیر افراد مدرسه بر رفاه ذهنی کودکان به تفکیک جنس

RR2R2جنس
Adj.Fp

0/1430/0200/0164/3950/037دختر

0/1120/0130/0083/0270/083پسر

bβtpمتغیر مستقل

دختر
محیط زندگی

0/5660/1432/0960/037

0/3570/1121/7400/083پسر

نكته بسیار جالب در این مقوله این است كه اگر بخواهیم تأثیر ارتباط افراد درون مدرسه 
را بر رفاه ذهنی كودكان در دو گروه مجزای دختر و پسر بسنجیم، روابط افراد مدرسه با 

پسران تأثیری بر رفاه ذهنی آنان ندارد.

مدل تحلیلی تأثیر اجتماعات بر رفاه ذهنی کودکان
تا اینجا با استفاده از تحلیل رگرسیونی دومتغیره تمام فرضیات تحقیق حول اجتماعات 
كودک تأیید شد. در ادامه به دنبال واردكردن همه این اجتماعات در یك مدل برای تبیین 
مدل  به طرح  مسیر  تحلیل  از  استفاده  با  و  پرداخت؛  كودكان خواهیم  ذهنی  رفاه  وضعیت 

تجربی آن می پردازیم.
برای جلوگیری از اطاله و حشو در این قسمت به جداول و مدل ها اكتفا و توضیحات 
وارد  اجتماع  پنج  تمام  كه  است  این گونه  عمل  فرایند  شد.  خواهد  مطرح  انتها  در  اساسی 
تحلیل شده و سپس بر اساس ضریب تأثیر آنان فرایند تحلیل مسیر تا انتها پیش خواهد رفت.



اجتماعات با رفاه ذهنی کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال منطقه شش شهر تهران 
The Relationship between Communities and Subjective Well-Being of Children ...

169      

جدول )11( تحلیل رگرسیونی چند متغیره اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی کودکان

p <0/0001        F=65/265R2 =0/579

βtpمدل

0/2437/3600/000فضای مدرسه

0/5660/572-0/018-افراد مدرسه

0/1865/0860/000محیط زندگی

0/37610/9910/000گروه دوستان

0/3038/6690/000خانواده

واردكردن تمام اجتماعات در مدل تحلیلی نشان داده است كه در جمع، 0/57 از واریانس 
رفاه ذهنی كودكان توسط این پنج اجتماع قابل تبیین است؛ و همچنان گروه دوستی و خانواده 

مهم ترین عوامل در تعیین وضعیت رفاه ذهنی كودكان است.
تأثیر عوامل فضا و افراد مدرسه، محیط زندگی و خانواده بر وضعیت گروه دوستی با 
ضریب برازش 0/199، محیط زندگی و فضای مدرسه مهم ترین عوامل هستند و تأثیر عوامل 
فضا و افراد مدرسه و محیط زندگی 0/23 بر وضعیت خانواده موردبررسی قرارگرفته است. 
افراد مدرسه و محیط زندگی  نهایتًا 0/080 از واریانس عامل فضای مدرسه توسط عوامل 

قابل تبیین است.
در آخرین مسیر نیز مشاهده می شود محیط زندگی 8 درصد از وضعیت فضای مدرسه 
را تبیین می كند. مدل نهایی نشان می دهد گروه دوستان با ضریب تعیین 0/37 بیشترین تأثیر 
مستقیم را بر رفاه ذهنی كودكان دارد و سپس خانواده با 0/30 پس از گروه دوستان حائز 
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اهمیت است. بااین حال كل تأثیر محیط زندگی بر رفاه ذهنی كودكان نشان می دهد كه محیط 
زندگی با ضریب مستقیم و غیرمستقیم 0/48 بیشترین تأثیر را بر رفاه ذهنی كودكان دارد. 
همچنین فضای مدرسه نیز با ضریب مستقیم و غیرمستقیم 0/33 از خانواده اهمیت بیشتری 
می یابد؛ بنابراین محیط زندگی در بین عوامل بیشترین تأثیر را بر رفاه كودكان دارند، پس ازاین 
گروه دوستان و سپس فضای مدرسه اهمیت می یابد. پس ازاین دو خانواده تأثیر خود را بر 
مناطق سطح  از  نكته كه تحقیق حاضر دریكی  این  به  رفاه ذهنی كودكان می گذارد. توجه 
باالی تهران انجام پذیرفته یك نكته اساسی را نشان می دهد، به عبارت دیگر كم بودن سهم 
خانواده در تعیین رفاه ذهنی كودكان می تواند از باال بودن وضعیت اقتصادی افراد این منطقه 

تأثیر پذیرفته باشد.

شکل )3( مدل رگرسیونی چند متغیره عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و متغیرهای میانی
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شکل )4( مدل تحلیلی اجتماعات مؤثر بر رفاه ذهنی کودکان

بحث
اگرچه مفهوم رفاه ذهنی مفهومی مبهم و پیچیده است، با مطالعه ادبیات نظری پیرامون 
رفاه ذهنی كودكان، دو تعریف نسبتًا جامع از این مفهوم به دست آوردیم. كمپل در تعریفی 
جامع و قدیمی، رفاه ذهنی را بر پایه ویژگی های اصلی درک و ارزیابی هر فرد از تجاربش 
می كند  تعریف  كلی  زندگی  از  رضایت  و  منفی  احساسات  نبود  مثبت،  احساسات  شامل 
جنبه  دو  دارای  را  ذهنی  رفاه  تكمیلی  تعریفی  با  دینر   .)2015 همكاران،  و  )گروسمنوس 
عاطفی و شناختی معرفی می كند كه جنبه عاطفی شامل احساسات مثبت؛ احساسات منفی و 
جنبه شناختی شامل رضایت از زندگی، رضایت از حوزه های زندگی و كیفیت زندگی است 

)دینر و همكاران، 2002(.
سابقه  از  ذهنی  رفاه  به  توجه  كه  شد  داده  نشان  به خوبی  پژوهش  نظری  مطالعات  در 
طوالنی برخوردار است، اما توجه به كودكان امری متأخر بوده و به تدریج نظر كودكان برای 
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ارزیابی وضعیت رفاه ذهنی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن موردتوجه قرار گرفت. كودكان 
به عنوان یكی از گروه های شهروندی هر جامعه ای متأثر از سیاست های اجتماعی و همزمان 
مؤثر بر توسعه جوامع خواهند بود. در این پژوهش نیز نظر كودكان جهت ارزیابی وضعیت 

رفاه ذهنی و بررسی تأثیر هر یك جوامع حضور بر حس رضایت كودكان دیده شده است.
ادبیات نظری عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر رفاه ذهنی را بیشتر موردتوجه قرار می دادند. 
مطالعاتی حول  و  گرفته  به خود  بیشتری  زمان طرح عوامل جامعه شناختی رنگ  باگذشت 
تأثیرات عوامل گوناگون صورت گرفت. محور تأثیرپذیری كودكان از پنج اجتماع اثرگذار به 

دنبال مطالعات نظری و مطالعات كیفی، شناسایی و مبنای پژوهش قرار گرفتند.
تأثیر ناشی از گروه دوستان، سپس خانواده،   در تحلیل رگرسیون چندمتغیره بیشترین 
با  رفاه ذهنی  اجتماع گروه دوستان و  بین  فضای مدرسه و درنهایت محیط زندگی است. 
گروه  اهمیت  ترتیب  و  توالی  این  دارد.  وجود  علی  و  مستقیم  رابطه   0/591 تأثیر  ضریب 
دوستان و در مواقعی اولویت بر خانواده را شفاف می سازد. گروه دوستان به ویژه در سنین 
پایان كودكی نقش بسزایی در ساخت هویت و رضایت كودک نسبت به خود دارد. آگاهی 
گروه  با  كودک  روابط  و  مشاركت  مناسب  بستر  كردن  فراهم  و  دوستان  گروه  از  خانواده 
همساالن از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. مسئله مهم بعدی بحث اهمیت گروه دوستان 
و همساالن كودک است. كودكان این گروه سنی، به اقتضای ورود به نوجوانی نیاز بیشتری 
به گذران اوقات خود با گروه همساالن و دوستان دارند )آن چنان كه روابط دوستانه بیشترین 
تأثیر كل بر رفاه ذهنی كودكان را دارد(. در این گروه ها هم تفریح و آموزش لذت بخش تر 
است و هم كودكان از یكدیگر تأیید و تشویق گرفته و دست به هویت سازی می زنند. این 
اشاره گروه  و  بسیار كم موردتوجه  برعكس  دارد ولی  زیادی  اهمیت  برای كودكان  مسئله 
متخصصان، مرتبطان و خیلی كمتر والدین بوده است. صحبت ذیل سیاست گذاری مناسب 
بحث دوستان، بی ارتباط با سایر سیاست ها نیست. اینكه مسئله دوستی و روابط دوستی برای 
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باید در آموزش های همگانی برای همه والدین شفاف شود و رسانه ها  كودكان مهم است 
وظیفه این آموزش و انتقال اطالعات را به خوبی انجام دهند. همچنین اصالح نظام آموزشی، 
در جهت بهبود روابط كودكان با یكدیگر و معلمین یكی از محورهای اصلی سیاست گذاری 

در این حوزه است.
كودكان  برای  بازی  و  مشاركت  در  همساالن  بحث  اهمیت  اینكه  به  توجه  با  همچنین 
آشكار می شود الزم است به مسئله فراهم كردن فضای فراغتی و مشاركتی امن در محله ها 
توجه شود. این موضوع به تقویت ارتباط كودكان كمك می كند و تأثیر زیادی بر رضایت 

ذهنی كودكان در شكل و سطح روابطشان با دوستان خواهد داشت.
بین وضعیت محله زندگی و رفاه ذهنی با ضریب تأثیر 0/531 رابطه مستقیم و علی وجود 
برای  فراوان كیفیت فضا و محله زندگی  اهمیت  نتایج جالب توجه پژوهش  از دیگر  دارد. 
كودک است. نكته ای كه در ابتدا دارای درجه باالیی از اهمیت تصور نمی شد و پیچیدگی 
این نكته از چند دلیل نشات می گیرد. در واقع محله بخشی از عوامل گوناگون را تحت تأثیر 
قرار می دهد. یك محله خوب برای كودكان محله ای با فضای كافی طبیعی و مصنوعی برای 
بازی و تفریح فردی و گروهی، برخورداری از امكانات و نیازهای كودک و درنهایت فراهم 
بودن امنیت كافی برای كودكان جهت استفاده از همه موارد است. در واقع كودكان در این 
سن به مرحله ای وارد شده كه به دنبال رشد و پرورش خود به همه امكانات اعم از ورزشی، 
آموزشی و فراغتی نیازمند هستند. از طرف دیگر در صورت وجود امكانات وجود محیط و 

فضای امن استفاده و حضور در برنامه ها ركنی اساسی است.
 پس ازاین دو خانواده تأثیر خود را بر رفاه ذهنی كودكان می گذارد. بین مطلوبیت اجتماع 
خانواده و رفاه ذهنی با ضریب تأثیر 0/494 رابطه مستقیم و علی وجود دارد. پیش از نمایان 
اولویت اجتماع خانواده به سایر گروه ها داشتیم. اهمیت خانواده به  بر  نتایج فرض  گشتن 
جهت اولین اجتماع حضور كودكان و گروهی كه بیشترین زمان را با كودكان سپری می كنند. 
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در واقع ضریب تأثیر نتایج متفاوتی ارائه كرده است. این مسئله سیاست گذاران و والدین را 
به ضرورت ها و برنامه ریزی چندبعدی برای كودكان آگاه می كند. البته این مسئله از دالیل 
دیگری چون مشغله والدین و گذران وقت كمتر با كودكان نیز می تواند نشات بگیرد. كودكان 
بیشترین زمان و ارتباطات، اعتماد و مشاركت را در بین گروه همساالن تجربه می كنند؛ و 
ضریب تأثیر باالی گروه دوستان و خانواده به خوبی اهمیت افراد و روابط بین كودک و سایر 
گروه ها را نشان می دهد. به این معنا كه در صورت تأمین روابط مطلوب بین كودک و اطرافیان 
ابعاد ذهنی و روانی كودک، گاهی می تواند سایر نقایص را نیز جبران كند.  و اغنای كامل 
خانواده اولین اجتماع حضور كودک و مهم ترین فضای حضور كودک بعد از تولد است. افراد 
در همه سنین در محیط خانه رشد و پرورش می یابند. به ویژه در سن كودكی كه ازیك طرف 
خانواده اولین و تنها اجتماع كودک و از طرف دیگر فضای رشد، تربیت و جامعه پذیری وی 
است. درواقع برای كودک تعریف فضای خانه با اعضای خانواده همراه است. مهم ترین افراد 
خانه پدر و مادر كودک هستند كه هم وظیفه تربیت و رشد كودک را بر عهده دارند و به طور 
با نحوه برخورد و رفتارهایشان حس و  الگوی كودک هستند و هم  مستقیم و غیرمستقیم 
ذهن كودكان را تحت تأثیر قرار می دهند. درواقع اصالح وضعیت رفاه ذهنی كودكان، بسیار 
وابسته به وضعیت خانواده است. برای اصالح این بخش به دو دسته تغییرات، سیاست و 
قوانین در سطح خرد و كالن نیاز است. در بخش كالن این ضرورت احساس می شود كه 
سیاست های شفاف و كارآمدتری در باب خانواده وضع شود. در بخش اول بهبود وضعیت 
اقتصادی و امكانات مادی خانوارها كمك غیرمستقیمی به كاهش فشارهای والدین و روان 
آسوده تر و یا حتی به كم كردن زمان كاری و فرصت بیشتر برای گذران وقت با خانواده منجر 
می شود. در اصل یكی از دغدغه های كودكان با والدین شاغل، تنهایی های طوالنی مدت در 
خانه بود. این مسئله برای كودكان آزاردهنده است و در مصاحبه با والدین، افزایش هزینه ها 
و كمبود درآمدها كار كردن تمام وقت هر دو والدین را ایجاب می كند. مسئله دیگر نیز به 
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تمام  كار طوالنی مدت،  و  اقتصادی روی خانواده  فشارهای  می شود.  مطرح  موازات  همین 
توان و روان والدین را از بین برده و قادر به سپری كردن وقت با كودک نیستند. در تعطیالت 
نیز یا ناچار به استراحت و رفع خستگی هفته هستند و یا درگیر انجام كار عقب افتاده كه 
هردوی این مسائل مانع گذران فرصت با كودک و تفریح و گردش است. این قبیل مسائل 
در نمونه های خارجی مطالعه شده نیز مطرح شده و در پژوهش حاضر نیز تأیید می شود. 
را  زندگی  به  نسبت  كودكان  رضایت  كودكان  با  تفریح  و  وقت  گذران  و  خانواده  حضور 

افزایش می دهد.
همچنین راهكار دیگری كه نیاز به سیاست گذاری كالن دارد، برگزاری دوره های علمی 
و آموزشی برای والدین پیش از بارداری است. دوره هایی كه نه اجباری و صوری، بلكه با 
فرهنگ سازی مناسب همه افراد برای حضور در این دوره ها احساس نیاز كنند. دوره هایی كه 
كمك كند والدین شناخت و آگاهی درستی از احساسات، عالیق و نیازهای كودكان به دست 
آورند. كودكان طی رابطه درست و صمیمی با والدین به احساس آرامش و امنیت در خانه 
دست خواهند یافت كه در منابع نظری بحث احساس امنیت در اشكال مختلف خانه،  مدرسه 

و محل زندگی تأثیر بسزایی در رفاه ذهنی نشان خواهد داد.
تغییر سیاست های خرد هم در خانه در راستای بهبود رفاه ذهنی كودكان نیاز است. والدین 
باید بیشتر به نیازهای كودكان توجه كنند. كودک را موردتوجه قرار دهند، از نظراتش استفاده 
كنند تا نیازهای حقیقی كودكان برآورده شود. پژوهش به ما نشان می دهد كه تصور والدین 
درباره اینكه تصمیم و انتخاب خودشان بهترین و مفیدترین تصمیمات برای كودكان است، 
اشتباه ترین تصمیم می تواند باشد. والدین باید نسبت به فرزندان خودآگاه تر شوند. نیازهای 
كودک را فراتر از مادیات ببینند و با مسائلی مانند حقوق كودک آشنا شوند. كنوانسیون حقوق 
كودک به خوبی مسائلی در باب كودک مطرح می كند كه اگر والدین نسبت به آن ها آگاهی 
پیدا كنند بی شك در وضعیت رفاه ذهنی كودكان تغییرات بزرگی حاصل می شود. از قوانین 
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ساده ای كه نشان می دهد اولین حق كودک خواسته شدنش است. وقتی والدین به این مسئله 
آگاه شوند و بی قیدوشرط كودک را دوست داشته باشند و محبت كنند، حس كودک نسبت 
به والدین و زندگی اش بهبود خواهد یافت. مسائلی مانند تك فرزندی یا دو فرزندی نیز در 
از طریق  هم  مسئله  این  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  كودک  احساسات  و  خانواده، رضایت 
سیاست های كلی نظام بین خانواده ها جا گرفت و ثابت شد و هم هر منطق اقتصادی خانواده 
آنان را در این مسیر قرار داد. عدم همخوانی هزینه ها و درآمدها، خانواده را به سمت فرزند 
كمتر متمایل می كند. این مسئله نیاز به یك تغییر سیاستی از باال و تغییر رویه ای در خانواده ها 
را مطرح می كند. از كل كودكان نمونه 66 درصد در خانواده های چهارنفری یعنی دارای یك 
خواهر و یا برادر و 32 درصد كودكان در خانواده های 3 نفری یعنی تك فرزند هستند. تنها 
بودن كودكان به ویژه با والدینی كه هر دوشاغل هستند، برای كودكان بدون پیامد نیست كه 
به خوبی در نتایج پژوهش نشان داده  شده است. كودكانی كه در مصاحبه ها از ترس و احساس 
عدم امنیت های جدی در مواقع تنهایی صحبت می كنند یا به عنوان اولین خواسته به حضور 
و امكان صمیمیت بیشتر با والدین اشاره می كنند یا بازی با والدین و گذران وقت تفریحی با 

خانواده را به عنوان آرزو مطرح می كنند.
رفاه  بر  تأثیر مستقیمی  متغیره  كادر مدرسه( در رگرسیون چند  )معلم و  افراد مدرسه   
تأثیر 0/128 رابطه  با ضریب  افراد مدرسه و رفاه ذهنی  ذهنی ندارد. بین وضعیت رفتاری 
مستقیم و علی وجود دارد. این رابطه ضعیف دو وجه از یك نكته را نمایان می سازد. در واقع 
یك روی سكه كم اهمیت بودن نقش معلمین و مربیان مدرسه در نظر كودک را می رساند 
با خود كودكان است،  ارتباط  بر مطالعات كیفی نگارنده در  مبتنی  و روی مهم تر سكه كه 
ضعف نظام آموزشی در ایجاد رابطه مثبت و مفید یا در واقع رابطه دوستانه و صمیمی بین 
مربیان و كودكان است. این ضعف روابط منجر به غفلت كودكان از الگوهای مثبت زندگی و 
كمبود اعتماد جهت مشورت در مسائل و مشكالت با دومین گروه بزرگ سال نزدیك به خود 
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می شود. مسئله دوم به سیاست های آموزشی مربوط است. بحث آموزش موضوع ساده ای 
نیست و طیف مدرسه و وضعیت، امكانات، نظام آموزشی و محتوای درسی و افراد حاضر 
در مدرسه را دربر می گیرد. اهمیت مدرسه هم به عنوان اولین اجتماع بزرگ و مهم آموزشی 
و تربیتی بعد از خانه، بدیهی است. اگر سیاست های آموزشی را به دودسته سیاست های كالن 
و خرد تقسیم كنیم، در سطح كالن بخش عمده ای از مسائل اثرگذار بر رفاه ذهنی كودكان در 
سیاست های آموزشی ما در نظر گرفته نشده است. سیستم آموزشی به قدری كه بر آموزش 
كودكان تأكید می شود از پرورش غفلت كرده است. كودكان نیاز دارند بتوانند با معلمان هم 
مانند والدین ارتباط برقرار كنند و نقطه اتكا و اعتماد شناخته شوند. گروهی از معلمان كه با 
رفتار غیر منعطف حس ناخوب یا استرس و ترس در كودكان ایجاد می كنند. گروهی نیز با 
تأكید بر بحث آموزش به كودكان اجازه ارتباط برقرار كردن، صحبت كردن یا مطرح كردن 
وظیفه  این  شده اند،  فارغ  كودكان  تربیت  از  والدین  كه  موازاتی  به  نمی دهند.  را  مشكالت 
ایجاد  خود  روندهای  در  تغییری  آموزشی  نظام  ولی  گذاشته اند  آموزشی  نظام  عهده  بر  را 
نكرده است. سیاست مناسب در این زمینه تغییر سیاستی از نظام آموزش و تشریح و تكمیل 
بر بحث پرورش و روابط مؤثر معلم و دانش آموزان است  بیشتر  تأكید  وظایف معلمان و 
كه در چنین شرایطی بر نقش پرورشی مدرسه تأكید می شود. برگزاری دوره و كارگاه های 
آموزشی مفید برای معلمان در جهت آگاه ساختن معلمان نسبت به نحوه برقراری ارتباط 
مؤثر با دانش آموزان در این حوزه مؤثر است. همچنین تدوین قوانین منظم و منسجم برای 
معلمین و كادر مدرسه در جهت جلوگیری از اعمال نظرات فردی افراد در سطح روابطشان 

با دانش آموزان حائز اهمیت است.
بااین حال كل تأثیر محیط زندگی بر رفاه ذهنی كودكان نشان می دهد محیط زندگی با ضریب 
مستقیم و غیرمستقیم 0/48 بیشترین تأثیر را بر رفاه ذهنی كودكان دارد. درواقع بهبود وضعیت 
محیط زندگی مسئله ای است كه خیلی بیشتر از نقش والدین، سیاست گذاران و برنامه ریزان 
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و  به مشاركت های جمعی  نیاز كودک  به مسئله  توجه  داشت.  مؤثری خواهند  نقش  شهری 
محله ای و نیاز به مكانی كه بتواند با آرامش خیال كامل با سایر دوستان همسال اوقاتی را سپری 
كند. پارک و فضاهای بازی در سطح محالت و امكانات بازی سالم و استاندارد در زمین های 

بازی به صورت پراكنده در نقاط مختلف شهر جهت رفاه حال كودكان ضروری است.
نكته دیگر در باب وضعیت محله ها كه نیاز به تالش و سیاست گذاری های ویژه ای دارد، بحث 
امنیت است. امنیت در محله نیز یكی از مسائل بسیار مهم در محله است كه سایر موارد را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد. خود حس ناامنی كودكان در عبور از محله یا ترس از بیرون رفتن به تنهایی 
از یك سو، از طرف دیگر امكان گذران فراغت با دوستان یا استفاده از پارک و لوازم بازی را نیز 
برای كودكان با محدودیت و موانعی روبرو می كند. درواقع فراهم كردن فضای شهری امن برای 
كودكان یا مكان های فراغتی و تفریحی با امنیت كامل كه كودكان امكان حضور، بازی و مشاركت 

طوالنی مدت با گروه دوستان و همساالن خود داشته باشند اهمیت اساسی دارد.
ایجاد شهرهای  مانند  به سیاست های مهمی  بر مباحث مطرح شده آگاهی نسبت  عالوه 
موردتوجه  مختلف  كشورهای  در  كودكان  از  حمایت  سازمان های  در  كه  كودک  دوستدار 
قرارگرفته است، دارای اهمیت است. سیاست گذاران شهری الزم است با مطالعه و تحقیقات 
جامع بر ایجاد این گونه فضا و امكانات شهری مناسب كودک تالش بیشتری در ارتقای رفاه 

عینی و ذهنی كودكان داشته باشند.
بهبود وضعیت محله ها در بحث فراغت به ویژه فراغت جمعی كه هم مطلوب كودكان 
است و هم فضا و امكان كمتری برای این گونه فراغت ها دارند مؤثر است. به بحث امنیت 
كودک كمك می كند و بحث مشاركت، گسترش روابط و مهارت آموزی كودک با فراهم شدن 

فضای جمعی سالم و مطمئن بهبود خواهد یافت.
 بین مطلوبیت فضای مدرسه و رفاه ذهنی با ضریب تأثیر 0/472 رابطه مستقیم و علی و 
ضعیف ترین رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد كودكان نسبت به فضای مدرسه 
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كمبود  یا  و  فراغت  اوقات  جهت  سرگرمی  و  بازی  فضای  فقدان  هستند.  گالیه مند  بسیار 
امكانات علمی و یكنواختی سبك آموزش منجر نارضایتی كودكان از محیط مدرسه می شود. 
به ویژه كودكان آشنا به تكنولوژی و متد روز دنیا به سختی با شرایط یكنواخت مدرسه سازگار 
رضایت  در  بزرگی  و  جدی  تغییرات  اصالح،  صورت  در  ریز  نكات  همین  شد.  خواهند 
كودكان نسبت به مدرسه و در بعد بزرگ تر به زندگی ایجاد خواهد كرد. فراهم شدن فضای 
علمی از هر نظر مطلوب برای كودكان به عنوان خانه دوم كه بیشترین گذران زمان بعد از خانه 
و به ویژه در كنار همساالن را به همراه دارد به تجدیدنظر و سیاست های جدید نیازمند است.

عالوه بر این نیاز به یك تغییر جدی دیگر در نظام آموزشی احساس می شود. كودكان نیاز به 
آموزش مباحث متنوع، مطالب با حجم كمتر و مفیدتری دارند. دروسی كه اطالعات كودكان را 
نسبت به امور جهان افزایش دهد. كودكان در عصری هستند كه استفاده از اینترنت و فضای مجازی 
گسترش  یافته است. بنابراین گنجاندن محتوای درسی برای پیشگیری از آسیب های احتمالی این 
فضاها پراهمیت است. آگاهی نسبت به حقوق، آشنایی با مباحثی مانند فلسفه وجود جهان و 
چرایی پدیده ها و مسائلی این چنین كمك بسیاری به كودكان خواهد كرد. از طرف دیگر شیوه های 
آموزشی جدید مخالف آموزش های یك طرفه و ساعت ها گوش كردن است؛ بنابراین الزم است 
با تغییر در شیوه های تدریس امكان آموزش های همراه با بازی، كارهای گروهی و آموزش های 
جمعی را برای كودكان فراهم شود. با این روش ضمن یادگیری بهتر و ماندگارتر كودكان، امكان 
مشاركت و آموزش مهارت های ارتباطی صحیح نیز برای كودكان فراهم می شود. به ویژه كودكان 
نسل مدنظر كه از امكان فعالیت های محله ای یا گروه های گسترده فامیلی محروم هستند، این 
آموزش های ضمن درس به خوبی آنان را برای ایفای نقش بزرگ سالی مهیا می كند. از بحث محتوا 

و شیوه تدریس كه بگذریم بحث جدی تر پرورش كودكان مطرح می شود.
بنابراین به نظر می رسد مسئله رفاه ذهنی در كنار رفاه عینی دارای اهمیت است و تجارب 
و  نظرات  به  توجه  است.  اهمیت  همین  از  حاكی  توسعه یافته  بیشتر  كشورهای  تحقیقاتی 
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احساسات كودكان نسبت به واقعیت زندگی امری جدید و بسیار سودمند است. پژوهش به 
ما ثابت می كند كودكان می توانند نظرات ارزشمند و در مواقعی كامل و كاربردی تر نسبت به 
تفكرات بزرگ ساالن ارائه دهند. دقت و ریزبینی در عوامل تعیین كننده رضایت و پیشرفت 
كودكان به ما كمك می كند با تغییر و اصالحات جزئی در سیاست ها و برنامه های اجرایی 
خدمت بزرگی به حال و آینده شهروندان و توسعه كشورها داشته باشیم. عدم توجه به همه 
نظری  پیشینه  فقدان  از  نشان  پژوهش ها  برخی  كم  عمق  همچنین  و  كودكان  زندگی  ابعاد 
مطلوب و كافی در ایران است كه مشكل اصلی ابتدای مسیر تلقی می شود. استفاده از منابع 
در  است.  منجر شده  ترجمه ها  و  تعاریف  در  اختالف  ازجمله  مسائل مختلف  به  انگلیسی 
ادامه حساسیت موضوع كودكان جلب اعتماد والدین، مدرسه و آموزش پرورش را با مشكل 
جدی مواجه كرده بود. همچنین ساده سازی پرسشنامه در چند مرحله با گروه های مختلف 

متخصصین سرعت پیشرفت كار را با مشكل مواجه كرده بود.
این قبیل پژوهش ها به ویژه در بین گروه كودكان در ایران كمتر موردتوجه قرار گرفته 
است. در واقع الزمه توسعه كشور توجه توأمان به رفاه مادی و رفاه ذهنی شهروندان هر 
كشوری است. بر این اساس ضرورت تقدم و اولویت قائل شدن برای كودكان نسبت به سایر 
گروه های هدف، یعنی توجه به كودكان به عنوان یك گروه شهروندی، مستقل از خانواده و 
سرپرستانشان، ضرورت وضع قوانین و سیاست هایی به صورت مجزا برای كودكان كه همه 
برای  قوانین موجود  در  باشد، اصالح و شفاف سازی  نیازهای كودک رعایت شده  و  ابعاد 
كودكان و قرار دادن ضمانت اجرایی مناسب، ضرورت توجه به تجربیات جهانی در باب 
موضع كودكان و رفاه ذهنی كودكان به ویژه تجارب یونیسف، ضرورت رسیدن به یك اجماع 
نظری از تعریف كودک، سن كودک و نیازهای جسمی و روانی متناسب هر سن، ضرورت 
وجود نهادی به مستقل و مختص امور كودكان، جهت مطالعه همه ابعاد وجودی و نیازهای 
كودكان، ضرورت فراهم كردن بسترهای مناسب فرهنگ سازی به ویژه از طریق رسانه ها برای 
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مردم و والدین، توجه حاكمیت به نقش كلیدی بهبود وضعیت خانواده ها و تأثیرگذاری آن 
بر وضعیت زندگی حال و آینده كودک، نظارت و برنامه ریزی دقیق تر و علمی تر در رسانه و 
تولید برنامه های مناسب و آموزنده برای كودكان، ضرورت شفاف كردن مرز وظایف والدین 
و معلم ها در تربیت كودكان كه مانع از كم كاری های موجود شود. نظارت بیشتر بر آموزه های 
منتقل شده به كودكان در خانه، مدرسه و رسانه ها و جلوگیری از ایجاد ناهم سویی آموزه ها 
برای كودكان، ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به كودكان، حقوق، احساسات و نیازهایشان، 
ضرورت ایجاد پیوند قوی بین متخصصین اجرایی حوزه كودک و آگاهان دانشگاهی جهت 
هم راستا شدن دانش و عمل، ضرورت پیوند بیشتر بین نهاد آموزش كودک و نهاد خانواده در 

راستای كم تر شدن اختالف نظرها مهم ترین پیشنهادهای عملیاتی این مقاله است.
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