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چكیده

هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی سالمت اجتماعی دبیران بر اساس متغیرهای باورهای فراشناختی و احساس
تنهایی بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماري شامل كليه
دبیران مقطع متوسطه شهر آمل به تعداد  550نفر بودند .نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،
به تعداد  226نفر و به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای برحسب جنسیت انتخاب شدند .جهت جمعآوری
دادهها از سه پرسشنام ه سالمت اجتماعی کییز ( ،)2004باورهای فراشناخت ولز و کارترایت -هاتون ()2004
و احساس تنهایی راسل ،پیلوا و کورتونا ( )1980استفاده شده است .پايايي آنها با استفاده از فرمول آلفاي
كرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر  0/78 ،0/75و  0/82به دست آمد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از
روشهاي آمار توصيفي و استنباطي شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرمافزار -22
 SPSSبهره گرفته شد .نتایج نشان دادند که بین باورهای فراشناختی با سالمت اجتماعی دبیران رابطه مستقیمی
وجود دارد؛ اما بین احساس تنهایی و سالمت اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد .همچنین باورهای فراشناختی
توانست  16/3درصد از تغییرات سالمت اجتماعی دبیران را پیشبینی نماید ()sig <0/05؛ اما احساس تنهایی
قادر به پیشبینی سالمت اجتماعی دبیران نیست؛ بنابراین توصیه میشود جهت افزایش سالمت اجتماعی در
دبیران کیفیت باورهای فراشناختی آنان را افزایش و از احساس تنهایی آنان جلوگیری نمود.
واژه های کلیدی :سالمت اجتماعی ،باورهای فراشناختی ،احساس تنهایی
 .1استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نکا ،ایران (نویسنده مسئول) barimani@iauneka.ac.ir

 .2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نکا ،ایران
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مقدمه
سلامت مفهومـي چندبعـدی اسـت و سـازمان جهانـي بهداشـت نيز بـه چهار بعـد جسـمي ،رواني،
معنـوی و اجتماعـي آن اشـاره کـرده اسـت .سلامت اجتماعـی در کنار سلامت جسـمی و روانی یکی
از ارکان تشـکیلدهنده سلامت اسـت .سلامت از مفاهیـم بسـیار پویایی اسـت که روزبـهروز بر دامنه
و ابعـاد آن افـزوده میشـود .ابعـاد سلامت اثـرات متقابـل بر هم دارنـد؛ بهعنـوان مثال بعـد اجتماعی
سلامت اثرات پیشـگیرانه بر روی دو بعد جسـمی و روانی دارد .سلامت اجتماعی ،ارزیابی شـخص از
نحـوه عملکـردش در اجتمـاع و نـوع نگـرش او نسـبت بـه افراد دیگر جامعه اسـت .بدون شـک شـیوه
برخـورد فـرد بـا مسـائل مربـوط به خـود ،نوع نگرش او را نسـبت به سـایر افـراد و گروههـای اجتماعی
تحـت تأثیـر قـرار میدهد (حائـری ،طهرانـی ،اولیاییمنش و نجـات 1394 ،ص  .)313امروزه سلامت
اجتماعـي بـه عنـوان یکـی از ابعاد سلامت در کنار سلامت جسـمی ،روانـی و معنوی نقـش و اهمیت
گسـتردهای یافتـه اسـت ،بهگونـهای کـه دیگـر سلامتی تنهـا عـاری بـودن از بیماریهـای جسـمی و
روانـی نیسـت بلکـه چگونگـی عملکرد انسـان در روابـط اجتماعی و چگونگـی تفکـر وی از اجتماع نیز
بـه عنـوان معیارهـای ارزیابـی سلامت فرد در سـطح کالن جامعه به شـمار مـیرود (سـامآرام1388 ،
ص  .)10گلداسـميت 1سلامت اجتماعـي را ارزيابـي رفتارهاي معنـيدار مثبت و منفي فـرد در ارتباط
بـا ديگـران تعريـف مينمايـد و آن را يکـي از اساسـيترين شـاخصهاي سلامت هـر كشـوري معرفي
ميكنـد کـه منجـر به کارا بودن فـرد در جامعه میگـردد (الرسـون 1993 ،2ص  .)285کییز)2004( 3
از نظریهپـردازان سلامت اجتماعـی ،در مطالعـه ایـن متغیـر در ایـاالت متحـده بـه ایـن نتایـج دسـت
یافـت کـه میـان سلامت اجتماعـی بـا رفتارهـای اجتماعپسـند و مسـئولیتپذیری زندگـی اجتماعی
رابطـه مثبتـی وجـود دارد و همچنیـن در افـرادی کـه بـا اطرافیان خود برای حل مسـائل و مشـکالت
همـکاری و همفکـری میکردنـد در مقایسـه بـا افـرادی که بـا اطرافیان خود ارتباط نداشـتند ،سـطوح
سلامت اجتماعـی بهخصـوص انسـجام اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی میـزان باالتری وجود داشـت
(سـامآرام 1388 ،ص  .)11محیـط کاری فـرد نیـز یکـی از محیطهـای اجتماعی اسـت کـه فرد بخش
اعظـم وقـت و انـرژی خـود را صـرف آن میکند و در صـورت رضایتبخش بـودن نتایج ایـن فعالیتها
هـم احسـاس سلامت اجتماعـی در فـرد تقویـت شـده و هـم اثربخشـی عملکردهـا و فعالیتهـای
روزمـره او بیشـتر مشـهود خواهـد بـود و رضایـت درونـی بـرای فـرد و رضایتمنـدی دیگـران از او
حاصـل خواهـد شـد و از سـویی دیگـر اگـر فـرد دارای سلامت اجتماعـی مناسـبی نباشـد بـه دنبـال
آن در محیـط سـازمانی دچـار بـروز رفتارهایـی میشـود کـه او و افـراد مرتبط بـا وی را دچار مشـکل
میکنـد؛ بهعبارتدیگـر فـردی کـه از لحـاظ جسـمی و روانی دچـار تزلزل اسـت ،نمیتوانـد در محیط
کاری و در ارتبـاط بـا دیگـر افـراد سـازمان ،خصایـص خوشرویـی ،مهربانـی ،نوعدوسـتی ،مردانگـی و
وظیفهشناسـی را بـه صـورت مثبـت از خـود بـروز دهـد (کاملـی و داداشـی .)1395 ،درواقـع زمانـي
شـخص را واجـد سلامت اجتماعـي برمیشـمارند كـه بتواننـد فعاليتهـا و نقشهـاي اجتماعـي خود
را در حـد متعـارف بـروز و ظهـور دهـد و بـا جامعـه و هنجارهـاي اجتماعـي احسـاس پيونـد و اتصـال
نمایـد .ازآنجاکـه موتـور اصلي حـركات ،رفتـار و نگرشهاي فرد در جهت كيفي ،تفکر اوسـت و انسـان
1. Goldsmith
2. Larson
3. Keyes
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ميتوانـد بـا اتـکا بـه آن مسـائل و پديدههـاي پيرامون خـود را تجزيـه و تحليل كند و بـه عملکرد خود
جهـت دهـد ،داشـتن تفکـرات اجتماعـي صحيح و برخـورداري فرد از ذهنيـت مثبت نسـبت به جامعه
بـراي داشـتن زندگـي اجتماعـي بهتـر ،اوليـن و مهمترين مرحلـه از سلامت اجتماعي اسـت .بنابراين
بـا توجـه بـه ماهيـت اجتماعـي زندگـي بشـر و چالشهايـي كـه ايـن امـر میتواننـد بـه وجـود آورد،
نميتـوان از توجـه بـه جنبههـاي اجتماعي سلامت در كنار جنبههـاي عيني ،عاطفي و روانشـناختی
آن غافـل شـد (یزدانپنـاه و نیـکورز .)1394 ،سلامت اجتماعـی دارای پنج مؤلفه اسـت.
 -1شکوفايی اجتماعی :دانستن و اعتقاد داشتن به اينكه جامعه به شکل مثبتی در حال رشد است.
 -2همبستگی اجتماعی :اعتقاد به اينکه اجتماع قابلفهم ،منطقی و قابل پیشبینی است.
 -3انسـجام اجتماعـی :احسـاس ،بخشـی از جامعـه بـودن ،فکر کردن بـه اينکه فرد بـه جامعه تعلق
دارد ،احسـاس حمايت شـدن از طريق جامعه و سـهم داشـتن در آن.
 -4پذيـرش اجتماعـی :داشـتن گرايشهـای مثبـت نسـبت بـه افـراد ،تصديـق كـردن ديگـران و
بهطوركلـی پذيرفتـن افـراد علیرغـم برخـی رفتـار سـردرگم کننـده و پیچیـده آنهـا.
 -5مشـاركت اجتماعـی :ايـن احسـاس كه افـراد چیزهای با ارزشـی بـرای ارائه به جامعـه دارند .اين
تفکـر کـه فعالیتهـای روزمره آنها بهوسـیله جامعـه ارزشدهی میشـود (كامران و ناظـری.)1396 ،
باورهـای فراشـناختی 1یکـی از متغیرهایـی اسـت که نقشـی اساسـی در پیشبینی سلامت عمومی
دارد (عطادخـت ،پـرزور ،بشـرپور و معاضـدی .)1393 ،ایـن متغیـر که یـک مفهوم چندوجهی اسـت و
بـه دانـش یـا باورهـای مربـوط به فکـر کـردن و راهبردهایـی که افـراد از آنها بـرای تنظیـم و کنترل
فرایندهـای تفکـر اسـتفاده میکننـد ،اشـاره دارد .رفتـار انسـانها مبنـای بسـیاری از تصمیمهـای
اوسـت .انتخـاب ،ترجیـح و تصمیمهـای فـرد از اطالعاتـی متأثرنـد که اثر خـود را از طریق سـازوکارها
و فرایندهـای شـناختی ناخـودآگاه گوناگـون اعمـال میکننـد .یکـی از ایـن سـازوکارهای شـناختی،
فراشـناخت و باورهـای مبتنـی بـر آن اسـت .ایـن مفهـوم دربرگیرنـده دانـش ،فرایندهـا و راهبردهایی
اسـت کـه شـناخت را ارزیابـی ،نظـارت و یا آن را کنتـرل میکند (غفـاری و زکیانـی .)1398 ،باورهای
فراشـناختی بـه سـاختارها ،دانش و فرآیندهای روانشـناختی میپـردازد که با کنترل ،تعبیر و تفسـیر
افـکار و شـناختها سـروکار دارد .اکثـر فعالیتهـای شـناختی به عوامل فراشـناختی وابسـتهاند .عالوه
بـر ایـن ،اطالعاتـی کـه از بازبینـی فراشـناختی پدیـد میآیـد ،اغلـب بهعنـوان احسـاسهای ذهنـی
تجربـه میشـوند کـه میتواننـد بر رفتـار تأثیرگذارند .فراشـناخت شـامل دانـش فراشـناختی و تنظیم
فراشـناختی اسـت .در این راسـتا ،دانش فراشـناختی شـامل اطالعاتی اسـت که افراد در مورد شناخت
خـود و عوامـل مرتبـط بـا تکلیـف یـا راهبردهـای یادگیـری کـه در آن تأثیـر میگذارنـد ،دارنـد .از
سـوی دیگـر تنظیـم فراشـناختی به انـواع اعمـال اجرایی نظیر توجـه ،بازبینـی ،کنتـرل ،برنامهریزی و
تشـخیص خطاهـا در عملکـرد اشـاره میکنـد (عبدلپور ،هاشـمی ،شـعیری و علیـزاده.)1397 ،
یکـی دیگـر از عوامـل پیشبینـی کننـده سلامت عمومـی احسـاس تنهایـی 2اسـت (برومندنسـب،
اکبـری بیاتیانـی و گنجعلیونـد .)1393 ،تنهايـي يـك حقيقـت اساسـي زندگـي اسـت؛ بنابرايـن همه
افـراد در برخـي از دورههـاي زندگيشـان آن را بـا شـدت متفاوت ،تجربـه ميكنند .تنهايـي محدود به
مرزهاي سـني ،جنسـي ،نژادي ،اقتصادي يا جسـمي خاصی نيسـت .احسـاس ،تنهايي از لحاظ كيفيت
1. Metacognitive beliefs
2. loneliness,
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بـا تنهايـي يـا كنارهگيـري اجتماعي اختيـاري و بدون تعارض متفاوت اسـت .احسـاس تنهايـي با تنها
بـودن (فيزيکـي) متـرادف نيسـت ،بلکـه مربـوط به احسـاس فـرد از نبـود صميميت بين فردي اسـت.
احسـاس تنهايـي را ميتوان نارسـايي و ضعف محسـوس در روابط بين فردي دانسـت كه بـه نارضايتي
از روابـط اجتماعـي منجـر میشـود .تنهايـي در افـراد ،نشـاندهنده نارسـايي و ضعـف ارتباطهای بين
فـردي بـا همسـاالن اسـت كـه بـه نارضايتـي از روابط اجتماعـي با ديگـران منجـر میشـود .تنهايي را
هوشـياري شـناختي فـرد از ضعـف در روابط فـردي و اجتماعي خـود توصيف ميكنند كه به احسـاس
غمگينـي ،پوچـي يـا تأسـف و حسـرت منتهـي میشـود (جناآبـادی ،ناسـتيزايي و مرزيـه.)1396 ،
احسـاس تنهايـي بـا تهـی شـدن عاطفی ،عـدم ابـراز احساسـات بین فـردی و پسـرفت روانشـناختی
همـراه اسـت و گویـای کاسـتیها و کمبودهایـی در برقـراری پیوندهـای عاطفـی و اجتماعـی اسـت به
بیـان دیگـر احسـاس تنهايـي تجربـه ذهنی و آزاردهنده اسـت کـه در پیوندهای عاطفـی و میان فردی
اسـت .ممکن اسـت فـردی در میان گروهی باشـد امـا پیوندهای اجتماعـی و عاطفی خشـنودکنندهای
نداشـته باشـد و از احسـاس تنهايـي شـکایت کند .احسـاس تنهايي زمانـی به وجود میآیـد که تماس
و رابطـه فـرد بـا دیگـران کاذب باشـد به نحوی کـه تجربه عاطفی مشـترکی بـرای این رابطـه دوجانبه
فـرد بـا دیگـران متصـور نباشـد و انسـان در فراینـد تمـاس بـا دیگـران ،فاقـد یـک ارتبـاط حقیقـی و
صمیمانـه باشـد (بـردوده ،راهنجـات ،ربیعی و کیانیمقـدم.)1396 ،
نتایـج پژوهـش معتمـدی ،شـفیعی دارابـی و امینـی ( )1397نشـان داد کـه سـالمندان بـا سلامت
اجتماعـی بـاال کمتـر احسـاس تنهایـی میکردنـد .همچنین احسـاس تنهایـی رابطه مسـتقیمی با زیر
مقیاسهـای سلامت اجتماعـی نظیـر شـکوفایی ،انسـجام ،پذیـرش و مشـارکت دارد .منجم و سـادات
ابراهیمـی ( )1396ضمـن پژوهشـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند که پیشبینی سلامت روانی دانشـجویان
بـر اسـاس باورهای فراشـناخت معنادار اسـت .نتایج پژوهش عطادخـت و همکاران ( )1393نشـان داد
کـه پیشبینـی مؤلفههـای سلامت عمومـی از روی باورهـای فراشـناختی در حافظـان قـرآن معنیدار
بـوده و مؤلفههـای فراشـناختی 15 ،درصـد از واریانـس نمـرات سلامت عمومـی حافظـان قـرآن را
تبییـن میکنـد .برومندنسـب و همـکاران ( )1393در پژوهشـی نشـان دادند که بین احسـاس تنهایی
و سلامت عمومـی رابطـه منفـی معنـاداری وجـود دارد .همچنیـن احسـاس تنهایی پیشبینـی کننده
سلامت عمومـی اسـت .پژوهـش طهماسـبیان ،عارفـی ،جهانگیـری و حیدریاصل ( )1390نشـان داد
کـه بیـن احسـاس تنهایی و سلامت عمومی رابطه منفـی و معنیداری وجـود دارد .عاشـوری ،وکیلی،
بنسـعید و نوعـی ( )1388گـزارش کردنـد که بين نمـرات افـراد در مقياسهاي باورهاي فراشـناختي
و سلامت عمومـي همبسـتگي مثبـت و معنـيداري وجـود دارد .بهتريـن پیشبینـی کننـده وضعيت
سلامت عمومـي ،در عامـل فراشـناختي کنتـرل ناپذيري و خطر اسـت.
مطالعـه بریقـت و همـکاران )2018( 1نشـان داد کـه باورهـای فراشـناختی ،عملکـرد اجتماعـی را
پیشبینـی میکننـد .صمدیفـرد و نریمانـی ( )2017ضمـن پژوهشـی نشـان دادنـد که بیـن باورهای
فراشـناختی و سلامتی ارتبـاط معنـیداری وجـود دارد .همچنین باور فراشـناختی میتوانند سلامت
عمومـی را پیشبینـی کننـد .اردیـل و ارتـوزون )2011( 2در پژوهشـی نشـان دادنـد که بین احسـاس
تنهایـی و جـو اجتماعـی رابطـه معنـاداری وجـود دارد .همچنیـن احسـاس تنهایـی و جـو اجتماعـی
1. Bright et al
2. Erdil & Ertosun
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سـازمانها بـر سلامت کارکنـان تأثیـر میگـذارد.
تابهحـال هیـچ پژوهشـی پیشبینـی سلامت اجتماعـی دبیـران بـر اسـاس متغیرهـای باورهـای
فراشـناختی و احسـاس تنهایـی را مـورد مطالعـه قـرار نـداده اسـت ،مطالعـه حاضـر با مطالعـات دیگر
در ایـن زمینـه متفـاوت اسـت .همچنیـن ایـن پژوهـش در راسـتای پژوهشهای قبلـی قـرار دارد و به
تکمیـل کـردن پیشـینههای قبلـی در ارتبـاط بـا موضـوع پژوهـش کمـک میکنـد .لـذا بـا انجـام این
پژوهـش میتـوان وضعیـت موجـود سلامت اجتماعـی ،باورهـای فراشـناختی و احسـاس تنهایـی در
دبیـران را شـناخت و برنامههـای الزم را بـرای افزایـش سلامت اجتماعـی و باورهـای فراشـناختی و
کاهـش احسـاس تنهایـی دبیـران در نظـر گرفـت .در واقع بـا انجام ایـن پژوهش میتوان به مسـئوالن
آموزشوپـرورش پیشـنهاد داد کـه در راسـتای بهبـود سلامت اجتماعی دبیـران چه اقدامهایـی انجام
دهنـد تـا بـر اسـاس آن کمیـت و کیفیـت پیامدهـا ،بروندادهـا ،نتایـج و پیشبینـی سلامت اجتماعی
مبتنـی بـر متغیرهـای باورهـای فراشـناختی و احسـاس تنهایـی دبیران مشـاهده و ارزیابی شـود.
روش پژوهش
پژوهـش حاضـر بـه علـت کاربـرد نتایج آن در حل مسـائل و مشـکالت دبیـران ،کاربردی اسـت؛ و با
توجـه بـه ماهیـت موضـوع و اهـداف پژوهـش ،روش توصيفـي از نـوع همبسـتگی بـوده اسـت .جامعه
آمـاری ایـن پژوهـش شـامل کلیـه دبیـران مقطع متوسـطه شـهر آمـل در سـال تحصیلـی  97-98به
تعـداد  557نفـر از دبیـران کـه شـامل ( 289نفـر مـرد و  268نفـر زن) ،بـوده اسـت .پژوهشـگران بـا
مراجعـه بـه اداره آمـوزش و پـرورش آمـل و اخـذ تعـداد دبیـران شـاغل در دبیرسـتانهای ایـن شـهر
بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری تصادفـی طبقـهای بـر حسـب جنسـیت اقدام بـه تعیین حجـم نمونه
متناسـب بـا هـر طبقـه نمودنـد که با اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مـورگان ،نمونهای بـه حجم 226
نفـر انتخـاب شـدند .مالکهـای ورود بـه مطالعـه ،داشـتن حداقـل تحصیلات لیسـانس ،حداقـل یک
سـال سـابقه کار و مشـغول تدریـس در دبیرسـتان باشـند و مالکهـای خـروج نیـز شـامل انصـراف از
تکمیـل نمـودن پرسشـنامه و تکمیـل آن بهصـورت ناقـص بـوده اسـت .جهـت جمـعآوری دادههـای
موردنیـاز ،بـه مـدارس متوسـطه مراجعه گردیـد و پرسـشنامهها بهصـورت تصادفی بین نمونـه آماری
توزیـع گردیـد کـه پـس از تکمیـل آنهـا توسـط دبیـران مـرد و زن ،پرسـشنامهها جمعآوری شـد.
پرسـشنامه سلامت اجتماعـی :1در پژوهـش حاضـر بهمنظـور سـنجش متغیـر سلامت اجتماعـی
دبیران از پرسـشنامه استانداردشـده کییز )2004( 2اسـتفاده شـده اسـت؛ این ابزار شـامل  28سـؤال
اسـت کـه پنج مؤلفه ،شـکوفایی اجتماعی ،همبسـتگی اجتماعی ،انسـجام اجتماعـی ،پذیرش اجتماعی
و مشـارکت اجتماعـی را شـامل میشـود .پرسـشها بـا مقیـاس پنـج گزینـهای لیکـرت بـه ترتیـب با
ً
ً
کاملا موافقم طراحـی و تنظیم گردید؛ که
کاملا مخالفـم ،مخالفم،نظـری ندارم ،موافقم و
گزینههـای
بـه ترتیـب از  1تـا  5نمرهگـذاری میشـود؛ روایـی و پایایـی این پرسـشنامه در پژوهشهـای گوناگون
مـورد بررسـی و تأییـد قرارگرفتـه اسـت .کییـز در مطالعات خـود با اسـتفاده از ضریب آلفـای کرونباخ
پایایـی ایـن ابـزار را  0/80گـزارش نمـوده اسـت (یحیـیزاده و رمضانـی .)1392 ،در ایران نیز توسـط،
فتحـی ،عجمنـژاد و خاکرنگیـن ( )1391بـا اسـتفاده از ضریب آلفـای کرونباخ پایایی این پرسـشنامه
1. Social health Questionnaire
2. Keyes
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برابـر بـا  0/96گزارش شـده اسـت .مقدار پایایـی مقیاس سلامت اجتماعی در این پژوهش با اسـتفاده
از روش آلفـای کرونبـاخ برابـر  0/75بـه دسـت آمد کـه ضریب قابل قبولی اسـت.
پرسـشنامه باورهـای فراشـناختی :1جهـت سـنجش متغیـر باورهـای فراشـناختی از پرسـشنامه
( )MCQ-30ولـز و كارترايـت  -هاتـون )2004( 2اسـتفاده شـده اسـت؛ کـه ایـن مقیاس از  30سـؤال
تشـکیل شـده اسـت و حاوی پنـج مؤلفه اعتماد شـناختی ،باورهای مثبـت در باره نگرانـی ،خودآگاهی
شـناختی ،باورهـای منفـی در خصـوص كنتـرل ناپذيـری افـکار و خطـر و باورهايـی در بـاره نیـاز بـه
كنتـرل افـکار اسـت؛ و بـر اسـاس مقیـاس چهارگزینـهای لیکـرت بـه ترتیـب بـا گزینههـای موافـق
نیسـتم ،کمـی موافقـم ،موافقـم و کام ً
ال موافقم تدوینشـده اسـت؛ که بـه ترتیب از  1تـا  4نمرهگذاری
میشـود .روایـی و پایایـی ایـن پرسـشنامه در پژوهشهـای متفـاوت مورد بررسـی و تأییـد قرارگرفته
اسـت .پایایـی بهدسـت آمده از طریـق ضریب آلفـای کرونباخ برای خـرده مقیاسها در دامنـه  0/72تا
 0/93و پایایـی بازآزمایـی بـرای نمـره کل بعـد از  22تـا  118روز ،برابـر  0/75و برای خـرده مقیاسها
برابـر  0/59تـا  0/87گـزارش شـده اسـت (ولـز و كارترايت ـ هاتـون .)2004 ،در ایـران نیـز توسـط،
بهـروزی ،محمـدی و امیدیـان ( )1397بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای کرونباخ بـرای کل مقیـاس برابر
 0/83گـزارش شـده اسـت .در ایـن پژوهش جهت بررسـی پایایی باورهـای فراشـناختی از روش آلفای
کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن برابـر  0/82به دسـت آمد کـه میتوان گفـت از پایایـی مطلوبی
برخوردار اسـت.
3
پرسـشنامه احسـاس تنهایـی  :در پژوهـش حاضـر بهمنظـور سـنجش متغیـر احسـاس تنهایـی از
پرسـشنامه راسـل ،پیلـوا و کورتونـا )1980( 4اسـتفاده شـده اسـت .ایـن ابـزار شـامل  20گویـه کـه
بهصـورت ده جملـه منفـی و ده جملـه مثبـت اسـت و دو بعـد ،فقدان روابـط صمیمانه و فقدان شـبکه
اجتماعـی را شـامل میشـود؛ کـه بـر اسـاس مقیـاس چهارگزینـهای لیکـرت به ترتیـب بـا گزینههای
هرگـز ،بهنـدرت ،گاهـی و همیشـه طراحـی و تنظیـم گردیـد؛ و بـه ترتیـب از  1تا  4نمرهگذاری شـده
اسـت .ولـی امتیـاز سـؤاالت  5 ،6 ،9 ،10 ،15 ،16 ،19 ،20و  1برعکـس اسـت .دامنـه نمرهها بین ۲۰
حداقـل و  ۸۰حداکثـر اسـت؛ بنابرایـن میانگیـن نمره  ۵۰اسـت و نمـره باالتر از میانگین بیانگر شـدت
بیشتـر تنهایـی اسـت .روایـی و پایایی این پرسـشنامه در پژوهشهـای متفاوت مورد بررسـی و تأیید
قرارگرفتـه اسـت .راسـل و دیگـران ( )1980ضریـب پایایـی این ابـزار را برابر با  0/94گـزارش کردند و
در پژوهـش میردریکونـد ،پناهـی و حسـینی رمقانـی ( )1395پایایـی این پرسـشنامه بـه روش آلفای
کرونبـاخ برابـر بـا  0/86گـزارش شـده اسـت .پایایـی پرسـشنامه احسـاس تنهایـی بـر اسـاس ضریب
آلفـای کرونبـاخ در ایـن پژوهـش برابـر  0/78محاسـبه شـده اسـت کـه میتـوان گفـت از پایایی الزم
برخوردار اسـت.
در نهایـت جهـت تجزیهوتحلیـل دادههـا از نرمافـزار SPSS-22و روشهاي آماري در سـطح توصيفي
و در سـطح آمار اسـتنباطي شـامل ضریب همبسـتگی پیرسـون و تحلیل رگرسـیون چندگانه اسـتفاده
شـده است.
1. Metacognitive beliefs Questionnaire
2. Wells & Cartwright-Hatton
3. loneliness Questionnaire
4. Russell, Peplau & Cutrona
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یافتههای پژوهش
بررسـیها در خصـوص ویژگیهـای جمعیـت شـناختی آزمودنیهـا نشـان میدهد کـه  52درصد از
پاسـخگویان مـرد و  48درصـد زن هسـتند .ازنظـر مـدرک تحصیلـی  40درصـد لیسـانس و  60درصد
فوقلیسـانس بودنـد .همچنیـن سـابقه کار  21درصـد از آزمودنیهـا زیـر  5سـال 24 ،درصـد بین  5تا
 15سـال و  55درصد بیش از  15سـال گزارش شـده اسـت.
جدول  :1نتایج ضریب همبستگی بین متغیرها
متغیرها

ضریب همبستگی

()α

Sig

سالمت اجتماعی و باورهای فراشناختی

0/381

0/05

0/000

سالمت اجتماعی و احساس تنهایی

-0/195

0/05

0/000

بـا توجـه بـه جـدول  ،2میزان معنـیداری این آزمـون ( )sig=0/000کمتـر از  0/05اسـت ،لذا با 95
درصـد اطمینـان میتـوان بیـان نمـود که بیـن سلامت اجتماعـی و متغیرهـای باورهای فراشـناختی
و احسـاس تنهایـی رابطـه وجـود دارد .همچنیـن مقدار ضريـب همبسـتگي محاسبهشـده ()r=0/381
بیـن سلامت اجتماعـی و باورهای فراشـناختی حاکی از آن اسـت که بین دو متغیر همبسـتگی مثبت
و رابطـه معنـاداری وجـود دارد؛ یعنـی بـا افزایـش سلامت اجتماعـی ،باورهـای فراشـناختی دبیـران
نیـز افزایـش مییابـد و بالعکـس .مقـدار ضريـب همبسـتگي محاسبهشـده ( )r= -0/195بین سلامت
اجتماعـی و احسـاس تنهایی حاکی از آن اسـت که بین دو متغیر همبسـتگی منفـی و رابطه معناداری
وجـود دارد؛ یعنـی بـا افزایـش سلامت اجتماعی ،احسـاس تنهایی دبیـران کاهش مییابـد و بالعکس.
جدول  :2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون
متغیر

همبستگی بین متغیرها

ضریب تعیین

F

Sig

مؤلفههای باورهای فراشناختی

0/322

0/103

27/33

0/000

باورهای فراشناختی و احساس تنهایی

0/404

0/163

18/075

0/000

همانطـوری کـه در جـدول  2مالحظـه میگـردد ،بیـن مؤلفههـای باورهای فراشـناختی و سلامت
اجتماعـی همبسـتگی وجـود دارد و  10/3درصـد از تغییـرات سلامت اجتماعـی توسـط مؤلفههـای
باورهـای فراشـناختی پیشبینـی میشـود؛ همچنیـن بیـن باورهـای فراشـناختی و احسـاس تنهایی با
سلامت اجتماعی همبسـتگی وجود دارد و  16/3درصد از تغییرات سلامت اجتماعی توسـط باورهای
فراشـناختی و احسـاس تنهایـی پیشبینـی میشـود .مابقـی مربـوط بـه دیگـر مؤلفههـا اسـت کـه در
ایـن پژوهـش مورد بررسـی قرار نگرفته اسـت .همچنیـن میزان معنـیداری این آزمـون ()sig=0/000
کمتـر از  0/05اسـت .لـذا ایـن نتیجـه حاصـل میگـردد که معـادالت رگرسـیون در سـطح  95درصد
معنـیدار بـوده و اسـتفاده از معادالت رگرسـیون مجاز اسـت.
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جدول  .3ضرایب رگرسیون متغیرهای پژوهش
مدل

ضرایب غیراستاندارد شده

ضرایب استاندارد

T

Sig
0/000

B

خطای استاندارد

Beta

مقدار ثابت

2/19

0/222

-

9/86

باورهای مثبت درباره نگرانی

0/177

0/044

0/31

5/71

0/000

باورهای منفی در کنترل ناپذیری افکار

0/273

0/041

0/23

8/33

0/000

اعتماد شناختی

0/217

0/034

0/18

3/22

0/021

باورها در موردنیاز به کنترل افکار

0/321

0/056

0/22

4/76

0/013

خودآگاهی شناختی

0/253

0/051

0/34

7/64

0/000

مقدار ثابت

2/209

0/374

-

5/913

0/000

باورهای فراشناختی

0/327

0/063

0/400

5/225

0/000

احساس تنهایی

-0/009

0/073

-0/009

-0/121

0/904

همانطـور کـه در جـدول  3مشـاهده میشـود ،مقدار سـطح معنـاداری تمامـی مؤلفههـای باورهای
فراشـناختی از مقـدار  0/05کمتـر اسـت .لـذا هـر پنـج مؤلفـه در مـدل رگرسـیون باقـی میماننـد؛
و درواقـع مؤلفههـا قـادر میباشـند تـا سـهمی از سلامت اجتماعـی دبیـران را تبییـن نماینـد .در
نتیجـه سـهم هـر یـک از مؤلفههـای باورهـای فراشـناختی در پیشبینی سلامت اجتماعـی دبیران از
بیشتریـن تـا کمتریـن سـهم بـه ترتیب عبـارت اسـت از -1 :خودآگاهی شـناختی  -2باورهـای مثبت
دربـاره نگرانـی  -3باورهـای منفـی در مـورد کنتـرل ناپذیری افـکار  -4باورهـا در موردنیاز بـه کنترل
افـکار  -5اعتماد شـناختی.
همچنیـن مقـدار سـطح معنـاداری متغیـر احسـاس تنهایـی از مقـدار  0/05بیشتـر اسـت لـذا این
متغیـر از مـدل حـذف میگـردد؛ و مقدار سـطح معنـاداری متغیر باورهـای فراشـناختی از مقدار 0/05
کمتـر اسـت .لـذا ایـن متغیر در مـدل رگرسـیون باقی میمانـد؛ و درواقـع متغیر احسـاس تنهایی قادر
نیسـت تا سلامت اجتماعـی دبیران را تبییـن نمایند .در نتیجه فقـط متغیر باورهای فراشـناختی قادر
بـه پیشبینـی سلامت اجتماعی دبیران اسـت.
بحث و نتیجهگیری
نتایـج حاصـل از يافتههـاي این پژوهش نشـان داد كه بین باورهای فراشـناختی و سلامت اجتماعی
دبیـران رابطـه مثبـت و معنـاداری وجود دارد .بـه عبارتی ،هر چـه باورهای فراشـناختی دبیران بیشتر
باشـد ،سلامت اجتماعـی آنـان بیشتـر میشـود .علاوه بـر ایـن بیـن احسـاس تنهایـی و سلامت
اجتماعـی دبیـران رابطـه منفـی و معناداری وجـود دارد؛ یعنی هر چه احسـاس تنهایـی دبیران بیشتر
باشـد ،سلامت اجتماعـی آنـان کمتـر میشـود .همچنیـن ،باورهـای فراشـناختی و مؤلفههـای آن
پیشبینـی کننـده مناسـبی بـرای سلامت اجتماعـی دبیـران میباشـند؛ امـا احسـاس تنهایـی قـادر
بـه پیشبینـی سلامت اجتماعـی دبیـران نیسـت .بررسـی پیشـینه پژوهش حاکـی از همسـانی نتایج
بهدسـتآمده از پژوهـش حاضـر بـا یافتههـای پژوهشهـای دیگـر محققـان دارد .نتایـج بررسـیهای
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پژوهـش معتمـدی و همـکاران ( )1397کـه بیـن سلامت اجتماعـی و احسـاس تنهایـی رابطـه وجود
دارد .منجـم و همـکاران ( )1396کـه پیشبینـی سلامت روانـی دانشـجویان بـر اسـاس باورهـای
فراشـناختی معنـادار اسـت .عطادخـت و همـکاران ( )1393کـه پیشبینی مؤلفههای سلامت عمومی
از روی باورهـای فراشـناختی در حافظـان قـرآن معنیدار اسـت .برومندنسـب و همـکاران ( )1393که
بیـن احسـاس تنهایی و سلامت عمومـی رابطه منفی و معنـاداری وجود دارد .طهماسـبیان و همکاران
( )1390کـه بیـن احسـاس تنهایی و سلامت عمومـی رابطه منفـی و معنیداری وجود دارد .عاشـوری
و همـکاران ( )1388کـه بيـن مقياسهـاي باورهاي فراشـناختي و سلامت عمومي همبسـتگي مثبت
و معنـيداري وجـود دارد .بریقـت و همـکاران ( )2018کـه باورهای فراشـناختی ،عملکـرد اجتماعی را
پیشبینـی میکنـد .صمدیفـرد و همـکاران ( )2017کـه بین باورهای فراشـناختی با سلامتی ارتباط
معنـیداری وجـود دارد .همچنیـن بـاور فراشـناختی میتوانـد سلامت عمومـی را پیشبینـی کنـد.
اردیـل و همـکاران ( )2011کـه بیـن احسـاس تنهایی کارکنان و جـو اجتماعی رابطه معنـاداری وجود
دارد .بـا یافتههـای ایـن پژوهش همسـو میباشـند.
بنابرايـن بـا توجـه بـه ماهيـت اجتماعـي زندگـي انسـانها و چالشهايـي كـه ايـن امـر ميتوانـد
بـه وجـود آورد ،نميتـوان از توجـه بـه جنبههـاي اجتماعـي سلامت در كنـار جنبههـاي عينـي،
عاطفـي و روانشـناختی آن غافـل شـد .برخـوردار بـودن دبیـران از سلامت اجتماعـي در مـدارس به
توانمنـدی و كارا بـودن آنـان در دبیرسـتان منجـر ميگـردد .در واقـع زمانـي دبیـر را واجـد سلامت
اجتماعـي برمیشـمارند كـه بتوانـد در فرآیند آمـوزش و یاددهی -یادگیـری دانشآمـوزان فعاليتها و
نقشهـاي اجتماعـي خـود را در حـد متعـارف بـروز و ظهور دهـد و با محیـط دبیرسـتان و هنجارهاي
اجتماعـي حاکـم بـر آن احسـاس پيوند و ارتبـاط برقـرار نماید .ازآنجاکـه محرکه اصلي حـركات ،رفتار
و نگرشهـاي معلـم تفکـر اوسـت .لذا دانش و سـازوکارهای فراشـناختی راهبردهایی را بـرای چگونگی
شـناخت ،تنظیـم و کنتـرل فرآیندهـای تفکر در دبیـران ایجاد نمـوده و مبنای بسـیاری از تصمیمهای
آنـان میگـردد .بـا توجـه بـه اینکـه فعالیتهـای دبیـران در مـدارس اکثـر بهعنـوان یـک فعالیـت
شـناختی مطـرح اسـت کـه به عوامل فراشـناختی وابسـته اسـت کـه در این راسـتا اطالعـات و آگاهی
معلـم در مـورد شـناخت خویـش و عوامـل مرتبـط بـا فرآینـد آمـوزش و تواناییهـای دانشآمـوزان بر
عملکـرد او تأثیرگـذار اسـت؛ و او ميتوانـد با اتکا به دانش و باورهای فراشـناختی ،مسـائل و پديدههاي
پيرامـون خـود را تجزیهوتحلیـل كنـد و بـا بـروز رفتارهایی نظیـر توجه ،بازبینـی ،کنتـرل ،برنامهریزی
و تشـخیص خطاهـا بـه عملکـرد خویـش جهـت دهـد ،بنابرایـن داشـتن تفکـرات اجتماعـي صحيح و
برخـورداري معلـم از ذهنيـت مثبـت نسـبت به محیط مدرسـه ،بـراي داشـتن زندگي اجتماعـي بهتر،
اوليـن و مهمتريـن مرحلـه از سلامت اجتماعي اسـت.
بنابرایـن پیشـنهاد میشـود کـه مسـئوالن آموزشوپـرورش موضـوع سلامت اجتماعـی دبیـران را
بهطورجـدی موردتوجـه قـرار دهنـد و جهـت افزایـش و بهبـود رفتارهایـی نظیـر شـکوفايی اجتماعی،
همبسـتگی اجتماعـی ،انسـجام اجتماعـی ،پذيـرش اجتماعـی و مشـاركت اجتماعـی در دبیـران،
برنامهريزيهـاي مناسـبي را در قالـب برگزاری کارگاههای منظم آموزشـی و پژوهشـی تـدارك ببينند.
توصیـه میشـود مدیـران دبیرسـتانها از طریق برقـراری پیوندهـای عاطفی و اجتماعـی بین دبیران
و توسـعه صمیمـت بیـن آنـان میتوانند بـا افزایش رضایت دبیـران از روابط اجتماعی با سـایر همکاران
زمینـه کاهش احسـاس تنهایی در آنـان را فراهم نمایند.
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پیشـنهاد میگـردد مدیـران دبیرسـتانها زمینـه آمـوزش مهارتهـای فراشـناختی ماننـد اعتمـاد
شـناختی ،باورهـای مثبـت دربـاره نگرانـی ،خودآگاهی شـناختی ،باورهـای منفی در خصـوص كنترل
ناپذيـری افـکار و خطـر و باورهايـی دربـاره نیـاز بـه كنتـرل افکار را بـرای دبیـران فراهـم نمایند.
یکـی از محدودیتهـای ایـن پژوهـش اسـتفاده از پرسـشنامه بهعنـوان تنها ابـزار گـردآوری دادهها
بـوده اسـت .محدودیـت دیگر این پژوهش اسـتفاده از روش همبسـتگی بـود که قادر به بررسـی روابط
علـت و معلولـی بیـن متغیرهـا نیسـت و بـا توجـه بـه حجـم پایین نمونـه و محـدود شـدن پژوهش به
دبیـران مقطـع متوسـطه شـهر آمـل ،لـذا در تعمیـم نتایـج آن بـه معلمـان سـایر مقاطـع تحصیلـی و
آموزشوپـرورش دیگـر شـهرها ،بایسـتی جانـب احتیـاط را رعایـت نمـود؛ بنابراین پیشـنهاد میشـود
در پژوهشهـای آتـی ،مشـابه ایـن پژوهش در شـهرهای دیگـر ،مقاطـع تحصیلی مختلـف و همچنین
سـایر ادارات کل آموزشوپـرورش اسـتانهای کشـور و بـا اسـتفاده از روش تحقیـق دیگـری و بـه
کمـک سـایر ابزارهـای جمـعآوری دادههـا ،اجـرا گـردد و نتایج آن بـا یافتههـای این پژوهش مقایسـه
شـود؛ بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفت کـه وزارت آموزشوپـرورش بایسـتی حمایت ،تقویـت ،ترویج و
بهبـود سلامت اجتماعـی و توسـعه باورهـای فراشـناختی در دبیـران را بهعنـوان امری مهم سـرلوحه
برنامههـای خویـش قـرار داده تـا بتواننـد از طریـق باورهـای فراشـناختی و کاهـش احسـاس تنهایـی،
سلامت اجتماعـی دبیـران را افزایـش دهند.
منابع
بردوده ،ســهیال؛ راهنجات ،امیر محســن؛ ربیعی ،مهدی و کیانیمقدم ،امیر سام .)1396( .تعیین رابطه
بین احساس تنهايي با وابســتگی به اینترنت و تعارض زناشویی در زوجین .پرستار و پزشک در رزم،
.31-37 ،)5(16
برومندنسب ،مسعود؛ اکبری بیاتیانی و گنجعلیوند ،ناهید .)1393( .رابطه ساده و چندگانه اندازه شبکه
اجتماعی و احســاس تنهایی با ســامت عمومی در دانشجویان دانشــگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.
پژوهشهای نوین روانشناختی.15-39 ،)34(9 ،
بهــروزی ،ناصر؛ فروغ ،محمــدی و امیدیان ،مرتضی .)1397( .مقایســه حمایــت اجتماعی ،باورهای
فراشناختی ،ســامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصالح و تربیت
شهر اهواز .پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.81-96 ،)1(7 ،
جناآبادي ،حســين؛ ناستيزايي ،ناصر و مرزيه ،افســانه .)1396( .نقش حمايت اجتماعي ادراکشده و
احســاس تنهايي اجتماعي -عاطفی در عود اعتياد (مطالعه موردي :معتادان خودمعرف به مراکز ترک
اعتياد زاهدان) .اعتيادپژوهي سوءمصرف مواد.91-106 ،)44(11 ،
حائری ،ســیده مریم؛ طهرانی ،هادی؛ اولیاییمنش ،علیرضا و نجات ،ســحرناز .)1394( .عوامل مؤثر بر
ســامت اجتماعي کارکنان شاغل در وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكي .آموزش بهداشت و
ارتقاء سالمت.311-318 ،)4(3 ،
سامآرام ،عزتاهلل .)1388( .بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس
جامعهمحور .فصلنامه انتظام اجتماعی.9-29 ،)1(1 ،
طهماسبیان ،حجتاله؛ عارفی ،مختار؛ جهانگیری ،مهدی و حیدریاصل ،حسین .)1390( .بررسی ارتباط
بین احســاس تنهایی و سالمت عمومی در دانشــجویان دانشگاه رازی .همایش منطقهای روانشناسی
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کودک و نوجوان ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه.1390 ،
عاشــوری ،احمد؛ وکیلی ،یعقوب؛ بنسعید ،سارا و نوعی ،زهرا .)1388( .پژوهش باورهاي فراشناختي و
سالمت عمومي در دانشجويان .اصول بهداشت روانی.15-20 ،)1(11 ،
عبدلپور ،قاسم؛ هاشــمی ،تورج؛ شــعیری ،محمدرضا و علیزاده ،فریدون .)1397( .رابطه عدم تحمل
بالتکلیفی و باورهای فراشــناختی با نگرانی در افراد مبتال به نشــانههای افســردگی ،روانشناسی و
روانپزشکی شناخت.15-26 ،)2(5 ،
عطادخت ،اکبر؛ پرزور ،پرویز؛ بشرپور ،سجاد و معاضدی ،کاظم .)1393( .مقایسه نقش باورهای فراشناختی
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