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 چكيده
 کند.يم فايا ينوجوان يدوره ژهيو به يزندگ مختلف يها دوره يروان – ياجتماع تكامل و رشد در يا برجسته نقش نروا سالمت :زمينه

 مطالعه، نيا از هدف نيبنابرا باشد. ارتباط در يرآموزشيغ و يآموزش يها يژگيو از يعيوس گستره با تواند يم نوجوانان يروان اختالالت

  باشد. يم بوشهر شهر متوسطه مقطع دختر آموزان دانش در روان سالمت بر ثرؤم يشرآموزيغ و يآموزش عوامل نييتع

 يدولت يها رستانيدب دختر آموز دانش نفر 155 آن در که است يمقطع نوع از يليتحل – يفيتوص يپژوهش مطالعه، نيا :ها روش و مواد

 شامل يبخش 2 پرسشنامه توسط اطالعات .گرفتند قرار يسبرر مورد يا خوشه يا مرحله چند يتصادف يريگ نمونه روش به بوشهر شهر

 )شامل غيرآموزشي اطالعات به مربوط بخش (،يليتحص زشيانگ و يليتحص شرفتيپ )اضطراب آموزشي اطالعات به مربوط بخش

 از بعد ديد.گر آوري جمع (SF-36) يزندگ تيفيک پرسشنامه از برگرفته روان سالمت به مربوط بخش و (يشناخت تيجمع يها يژگيو

 گرديد. تحليل و تجزيه مناسب يآمار يها آزمون از استفاده با و 35 شيرايو SPSS آماري افزار نرم توسط ها داده اطالعات، يآور جمع

 روان سالمت و بوده برخوردار (33/15±55) يمتوسط روان سالمت سطح از آموزان دانش که بود نيا انگريب حاضر مطالعه جينتا :ها يافته

 مشاوره يابيارز مادر، التيتحص ،يليتحص رشته به عالقه ،يليتحص رشته ،يليتحص سال کننده، ليتسه اضطراب ،يليتحص زشيانگ با

 کننده، تسهيل اضطراب نمره ،يدرس ريغ مشاوره يابيارز ،يتحصيل رشته به عالقه مادر، تحصيالت داشت. ارتباط يدرس ريغ و يدرس

 (.R2=557/5) بودند آموزان دانش روان سالمت يها کننده يييشگوپ از يتحصيل رشته و يتحصيل سال

 کردن مند عالقه جهت يدرس مشاوره خدمات ارائه آموزان، دانش روان سالمت سطح ارتقاء جهت مطالعه، نتايج به توجه با :گيري نتيجه

 استرس تيريمد آموزش هاي کارگاه ريبرگزا و مشكالت کاهش جهت يدرس ريغ يها مشاوره نيهمچن و يليتحص رشته به آموزان دانش

 راستاست. اين در مفيدي هايگام

 آموزان دانش ،يليتحص زشيانگ آزمون، اضطراب ک،يدموگراف عوامل روان، سالمت کليدي: واژگان

ISMJ 2016; 18(6): 1221-1235 
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 مقدمه

 تکامل و رشد در يا برجسته نقش روان سالمت

 ژهيو به يزندگ مختلف يهادوره يروان – ياجتماع

 سالمت مشکالت که چرا کند يم فايا ينوجوان يدوره

 مارييب کي منشاء سر تواند يم دوران نيا در روان

 (.2 و 1) باشد ديجد

 خاص تيموقع و يسن طيشرا ليدل  هب نوجوانان

 چون يمشکالت افزون روز خطر معرض در ياجتماع

 اضطراب، ،يافسردگ ،يزندگ يها تنش خشونت،

 سوء و يبزهکار همچون مختلف انحرافات و يخودکش

 قرار رهيغ و ليتحص افت ل،يتحص ترک مواد، مصرف

 سازمان اطالعات نيآخر اساس بر (.3-5) دارند

 دچار سال 11 ريز جوانان از پنجم کي ،يجهان بهداشت

 که هستند؛ يعاطف اي يرفتار مشکالت يشرفتهيپ اشکال

 سال تا اختالالت نيا بروز زانيم شوديم ينيب شيپ

 انجام مطالعات (.6) برسد درصد 52 از شيب به 2222

 در را رواني اختالالت شيوع ميزان نيز ما کشور در شده

 گزارش درصد 2/32 تا 9/11 بين مختلف يهاگروه

 02 تا 12 نوجوانان گروه در آن زانيم که (7) اندکرده

 در اختالالت نيا شيافزا نگرايب که بوده درصد

 نقش لوژيکي،بيو عوامل دليل به (.2) باشديم نوجوانان

 رضايت منبع بودن محدود محيطي، هاياسترس جنس،

 در دختران اجتماعي مشارکت محدوديت همچنين و

 به نسبت دختران در رواني اختالل شيوع ميزان جامعه

 اختالالت يامام مطالعه (.1) باشدمي تر شايع پسران

 درصد 7/23 برابر در درصد 1/30 را دختران در يروان

  (.9) است نموده شگزار پسرها در

 در رواني اختالالت به ابتال زانيم نورباال، مطالعه در

 مردان از بيش معناداري طور به که بوده درصد 37زنان

  (.12) است بوده درصد( 6/21)

 توسعه حال در و جوان کشورهاي جزء ما کشور

 کشور جمعيت از يا عمده بخش که گردد، مي محسوب

 در نوجوانان دهند. مي يلتشک آموز دانش نوجوانان را

 که متوسطه مقطع آموزان دانش خصوصاً دوران، اين

 بنا است ممکن کنندمي سپري را نوجواني حساس دوره

 جنسي، و جسمي تکامل جمله از مختلفي داليل به

 از ترس هويت، جستجوي افراطي، احساسات

 شغل انتخاب يا دانشگاه به ورود دلهره پذيري، مسئوليت

 قرار زيادي رواني فشارهاي تحت ديگر ئلمسا برخي و

 نيا باشند. رواني آسيب معرض در شدت به و گرفته

 و مقبوليت نيازمند ديگري گروه هر از بيش گروه

 شرايط نبودن فراهم که چرا باشندمي اجتماعي حمايت

 و رواني بهداشت تواند يم آن مناسب امکانات و

 جامعه آن متعاقب و کرده مختل را آموز دانش جسماني

 دست از و هزينه اتالف به منجر و سازد متأثر زين را

 نوجوانان يروان اختالالت .(1) شود انساني نيروي دادن

 و يآموزش يهايژگيو از يعيوس گستره با توانديم

 و يجسم سالمت سن، جنس، جمله از يرآموزشيغ

 حوادث و ياجتماع طيمح ،يروان عملکرد ،يشناخت

 يها يژگيو .باشد ارتباط در يزندگ در زا استرس

 طبقه مادر، و پدر التيتحص سطح جمله از خانواده

 در فرزندان تعداد خانواده، عملکرد و اشتغال ،ياجتماع

 امکانات و مادران روان سالمت نييپا سطح خانه،

 (.11) باشديم ارتباط در روان سالمت با زين يرفاه

 عامل کي عنوان به استرس که دهنديم نشان مطالعات

 و يجسم يهايماريب بروز به منجـر تـوانديمـ يطيمح

 در و يسازگار قدرت عملکرد، در اختالل ،يروان

 گردد آموزان دانش يزندگ تيفيک آمدن نييپا تينها

 (1319) ينور توسط که يامطالعه راستا نيهم در (.3)

 نيتر عيشا گرفت، انجام تهران شهر آموزان دانش يرو بر

 نمره از اضطراب به را آموزان دانش يليتحص مشکالت
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 مطالعه يهاافتهي (.12) بود داده نسبت امتحان و يدرس

 با يآموزش مشکالت ارتباط انگريب (Okada) ااوکاد

 آن انباريز آثار و بوده آموزان دانش يافسردگ يباال وعيش

 آموزان دانش يليتحص شرفتيپ و تيموفق کاهش باعث

 نقش به خود مطالعه در ااوکاد (.5) است شده گزارش

 يروان مشکالت بروز هنگام در مشاوره گرفتن در جنس

 خود مطالعه در زين انيصادق (.5) است داشته اشاره زين

 رگذاريتأث عوامل جزء را يليتحص رشته و يليتحص هيپا

 (.1) است کرده قلمداد روان سالمت مختلف ابعاد در

 در يددمتع يرآموزشيغ و يآموزش عوامل که آنجايي از

 -يروان مشکالت جاديا يکننده مستعد نوجواني دوران

 عوامل نيا از يامجموعه که يامطالعه و هستند عاطفي

 سالمت در رگذاريثأت عوامل عنوان به هم کنار در را

 نيمحقق لذا نشده، افتي دينما يبررس آموزان دانش روان

 بر ثرؤم يرآموزشيغ و يآموزش عوامل تا شدند آن بر

 متوسطه مقطع دختر آموزان دانش در را روان سالمت

 بتوان آن اساس بر تا ندينما ييشناسا بوشهر شهر

 روان سالمت ارتقاء جهت را يثرؤم يآموزش مداخالت

  نمود. يطراح و يزيربرنامه
 

 ها روش و مواد
 يمقطع نوع از يليتحل –يفيتوص يپژوهش مطالعه، نيا

 آموزان دانش يهيکل مطالعه اين در يآمار جامعه است.

 شهر متوسطه دوم مقطع در تحصيل به شاغل دختر

 يارهايمع بودند. 1392–93 يتحصيل سال در بوشهر

 رستاني)دب متوسطه دوم مقطع در ليتحص مطالعه، به ورود

 به ابتال عدم بوشهر، شهر (يدولت يها هنرستان و

 و يگزارش خود اساس بر درمان تحت يروان اختالالت

  بود. مطالعه در شرکت هتج تيرضا داشتن

 که يامام مطالعه اساس بر مطالعه اين در الزم نمونه حجم

 پسرها در و درصد 1/30 را دختران در يروان اختالالت

 يخطا سطح در (،9) بود نموده گزارش درصد 7/23

 ديگرد برآورد نفر 022 تعداد ،92/2 آزمون توان و 25/2

 522 مطالعه توان شيافزا و خوشه اثر گرفتن نظر در با که

 حاضر مطالعه در يريگ نمونه روش شد. مطالعه وارد نفر

 نيا به بود ياخوشه ايمرحله چند يتصادف صورت هب

 شهر متوسطه دوم مقطع مدرسه 12 نيب از که صورت

 مدرسه 5 ،يکش قرعه با و يتصادف صورت به بوشهر

 و يکش قرعه صورت به زين مدرسه هر در د،يگرد انتخاب

 نمونه حجم با متناسب ازين مورد نمونه حجم به جهتو با

 کالس هر در و مشخص هيپا هر يها کالس تعداد کل،

 مدرسه هر در شد. انجام آموزان دانش هيکل از يريگنمونه

 از اجازه کسب و مدرسه دفتر از يکالس برنامه افتيدر با

 کالس در (يليتحص سال و رشته کيتفک )به مدرس

 آموزان دانش ارياخت در هاشنامهپرس و شده حاضر درس

 يآور جمع از قبل که است ذکر به الزم گرفت. قرار

 32توسط هاپرسشنامه ابزارها، ييايپا يبررس جهت ها داده

 به مربوط کرونباخ يآلفا بيضر و ليتکم آموز دانش

  شد. يبررس هاپرسشنامه

 شامل يبخش 3 ياپرسشنامه اطالعات، يگردآور ابزار

 اطالعات به مربوط بخش -1 بود: ريز يهاقسمت

 سال رشته، نوع مورد در ياالتؤس شامل که آموزشي

 درسي، غير و درسي مشاوره رشته، به عالقه ،يليتحص

  بود. يليتحص زشيانگ و يليتحص اضطراب

 شرفتيپ اضطراب آزمون توسط يليتحص اضطراب

 منظور به (Haber) هابر و (Alpert) آلپرت يليتحص

 يبررس تحصيلي پيشرفت به مربوط راباضط ارزيابي

 19 از که است خودگزارشي ابزار يک مقياس اين شد.

 تا 1 =هرگز از) يسطح 5 ليکرت مقياس با هيگو

 پيشرفت اضطراب آزمون است. شده ليتشک (5=هميشه

 9) کننده تسهيل اضطراب مقياس زير دو داراي يليتحص

 ارزيابي دمور را 1برانگيزاننده اضطراب ميزان که عبارت(
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  2کننده تضعيف اضطراب مقياس زير و داده قرار

 اختالل عملکرد در که را اضطرابي ميزان که عبارت( 12)

 تا 19 بين آزمون کل نمره د.ينما مي ارزيابي کند، مي ايجاد

 اضطراب ترنييپا سطح از حاکي باالتر نمرات و بوده 95

 اضطراب آزمون معنادار يهمبستگ باشد. يم يليتحص

 يحاک يليتحص عملکرد مختلف يها اسيمق با شرفتيپ

 اضطراب آزمون نيهمچن است. آزمون نيا مالک اعتبار از

 به رايز است، برخوردار يخوب نيب شيپ اعتبار از شرفتيپ

 کند. ينيب شيپ را هايآزمودن معدل توانديم يمعنادار طور

 اضطراب آزمون ييبازآزما روش از حاصل ييايپا

 اضطراب اسيمق ريز يبرا هفته 12 صلهفا در شرفتيپ

 فيتضع اضطراب اسيمق ريز يبرا و 13/2 کننده ليتسه

 نيا ييايپا نيهمچن است. شده گزارش 17/2 کننده

 ليتسه اضطراب اسيمق ريز يبرا ماه 1 فاصله در آزمون

 کننده فيتضع اضطراب اسيمق ريز يبرا و 75/2 کننده

 کل يبرا باخکرون يآلفا بيضر (.13) است بوده 76/2

  د.يگرد برآورد 62/2 مطالعه نيا در آزمون

 مقياس با هيگو 21 داراي تحصيلي انگيزش پرسشنامه

 باشد.يم (7 کامالً= تا 1 اصالً= )از ايدرجه 7 ليکرت

 ريز کرونباخ يآلفا بيضر (Vallerand) والراند

 16/2 تا 13/2 نيب را يليتحص زشيانگ آزمون يها اسيمق

 روش از حاصل ييايپا بيضر ت،اس کرده گزارش

 در يليتحص زشيانگ آزمون يهااسيمق ريز ييبازآزما

 است شده گزارش 13/2 تا 71/2 نيب زين ماه کي فاصله

 همکاران و انيکاوس توسط رانيا در ابزار نيا (.10)

 ريز يبرا کرونباخ يآلفا بيضر و شده يسنج روان

 زشي)انگ است شده يابيارز مناسب آن يها اسيمق

  يرونيب زشيانگ ،15/2=يليتحص يدرون

 (.15()672/2=يليتحص يزگيانگ يب ،752/2= يليتحص
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Debilitating Anxiety 

 يبرا مطالعه نيا در آمده دست هب کرونباخ يآلفا بيضر

  باشد.يم 12/2 اسيمق کل

 که غيرآموزشي اطالعات به مربوط بخش -

 شغل جنس، سن، جمله از يشناخت تيجمع يها يژگيو

 فرزند رتبه و مادر و پدر التيتحص زانيم مادر، و پدر

 .کرد يم يابيارز را

 االتؤس توسط که روان سالمت به مربوط بخش -

 تيفيک پرسشنامه از برگرفته روان سالمت به مربوط

 شامل پرسشنامه نيا شد. دهيسنج 3(SF-36) يزندگ

 3) يعاطف ليدال به نقش يفايا تيمحدود طهيح چهار

 0) نشاط اي يخستگ ه(،يگو 2) ياجتماع عملکرد ه(،يگو

 سؤاالت هيکل و بوده ه(يگو 5) يعاطف سالمت و ه(يگو

 کم يليخ تا اديز يليخ از يسطح 5 کرتيل اسيمق با

 پرسشنامه در روان سالمت يده نمره شود،يم دهيسنج

 که است ياگونه به دستورالعمل اساس بر يزندگ تيفيک

 يگذار نمره 122 تا 2 از گويه هر به فرد پاسخ به بسته

 از بعد نيا يبرا را 93/2 ييايپا (Ware) ريو شود.يم

  است. کرده گزارش پرسشنامه

 دييتأ رانيا در پرسشنامه نيا يفارس نسخه ييروا و ييايپا

 يآلفا از پرسشنامه نيا يمنتظر مطالعه در است، شده

 مطالعه در (.16) بود برخوردار 7/2 از باالتر کرونباخ

 سالمت پرسشنامه يراب کرونباخ يآلفا بيضر حاضر

  آمد. دست هب 76/2 روان

 ارائه با پژوهشگر ،ياخالق مالحظات تيرعا جهت

 مجوز بوشهر يپزشک علوم دانشگاه از يرسم نامه يمعرف

 د.نمو کسب پرورش و آموزش اداره از را مطالعه انجام

 پژوهش مراحل و اهداف برنامه، شروع از قبل نيهمچن

 شرکت و شد داده حيتوض عهمطال مورد آموزان دانش براي

 و بود ها آن ليتما و تيرضا به منوط مطالعه در ها آن

 مطالعه در شرکت جهت افراد يبرا ياجبار گونه چيه

                                                 
3

Short form health survey 
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 الزم نانياطم مطالعه مورد آموزان دانش به نداشت. وجود

  شد. داده زين ها آن اطالعات بودن محرمانه بر يمبن

 آمده دست هب تاطالعا ها، پرسشنامه يآور جمع از بعد

 با ها داده ليتحل شدند. وتريکامپ وارد و يکدگذار

 ،SPSS (SPSS Inc يآمار افزار نرم از استفاده

Chicago، Il، USA )ابتدا شد. انجام 22 شيرايو 

 بودن نرمال ،رنفياسم کولموگروف آزمون از استفاده با

 بر عالوه ها داده ليتحل در شد. يبررس يکمّ يها داده

 يهمبستگ ليتحل از ،يفيتوص يها شاخص از استفاده

 يخط ونيرگرس و کطرفهي انسيوار زيآنال رسون،يپ

 ها آزمون هيکل يبرا يدار يمعن سطح د.يگرد استفاده

 است. دهش گرفته نظر در 25/2

 

 ها افتهي
 يسن نيانگيم با دختر آموز دانش 522 مطالعه اين در

 ثراک يليتحص رشته که داشتند مشارکت 13/1±27/16

 يانسان سپس و درصد( 21 معادل نفر 125) يتجرب آنان

 6/21) نفر 121 تعداد بود. درصد( 6/22 معادل نفر 123)

 ليتحص به مشغول اول کالس در آموزان دانش از درصد(

 392 از بودند. رشته انتخاب فاقد نيبنابرا بودند

 نفر 167 بودند، کرده رشته انتخاب که يآموز دانش

 نموده گزارش اديز اريبس را رشته به قهعال درصد( 0/33)

 رشته به يکم يليخ عالقه (درصد 6/1) نفر 1 تنها و

 32) آموز دانش 152 توسط يدرس مشاوره داشتند.

 آموز دانش 05 توسط تنها و متوسط سطح در درصد(

 مشاوره بود. شده يابيارز خوب يليخ درصد( 9 )معادل

 2/21) نفر 101 آموزان دانش اکثر توسط زين يدرس ريغ

 يفراون عيتوز بود. شده يابيارز متوسط سطح در درصد(

 يآموزش ريغ يها يژگيو زين و يآموزش يها يژگيو ريسا

  است. شده داده نشان 1 جدول در

 آموزان دانش در روان سالمت نمره نيانگيم

 سالمت متوسط سطح دهنده نشان که بود 11±99/52

 بيضر ساسا بر باشد. يم آموزان دانش در روان

 يارابطه روان، سالمت با سن نيب رسونيپ يهمبستگ

 (.r، 192/2=p=-259/2) نداشت وجود

 سال مختلف سطوح در روان سالمت نمره ميانگين

 (،p=237/2) بود داريمعن تفاوت يدارا يليتحص

 سالمت که داد نشان (LSD) يبيتعق آزمون که طوري هب

 در (21/09±31/12) چهارم کالس آموزان دانش روان

 قرار اول سال آموزان دانش به نسبت يتر نييپا سطح

 تفکيک به روان سالمت نمره ميانگين مقايسه داشت.

 وضعيت داريمعن اختالف دهنده نشان يليتحص رشته

 است يتحصيل مختلف يها رشته در يروان سالمت

(230/2=p) کيزيف و ياضير رشته آموزان دانش و 

 نيريسا به نسبت ينييپا روان سالمت (02/12±79/07)

 روان سالمت نمره معيار انحراف و ميانگين داشتند.

 يليخ عالقه خود يليتحص رشته به که يآموزان دانش

 شيب يمعنادار طور هب (226/53±25/11) داشتند ياديز

 عالقه خود يليتحص رشته به که بود يآموزان دانش از

 از (.p=222/2) داشتند (31/06±51/13) يکم يليخ

 را يدرس مشاوره که يآموزان دانش يدرس مشاوره ظرن

 يبهتر روان سالمت از بودند کرده يابيارز خوب يليخ

 مورد در همچنين (.63/55±32/12) بودند برخوردار

 مشاوره که يآموزان دانش زين يردرسيغ مشاوره

 به نسبت بودند کرده يابيارز خوب يليخ را يردرسيغ

 سالمت ،يدرس ريغ مشاوره از فيضع درک با افراد

 با سهيمقا در 35/50±63/12) داشتند يبهتر روان

75/12±31/09.)  

 به روان سالمت اريمع انحراف و نيانگيم مقايسه

 جدول در يآموزش يرهايمتغ مختلف سطوح تفکيک

 است. شده داده نشان 2
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 با يليتحص زشيانگ و اضطراب رابطه يبررس جهت

 شد استفاده رسونيپ يهمبستگ بيضر از روان سالمت

 يليتحص زشيانگ با روان سالمت نيب آن اساس بر که

(10/2=r، 222/2=p) کننده ليتسه اضطراب و 

(169/2=r، 222/2=p) يول داشت وجود دار يمعن رابطه 

 با (r، 251/2=p=-211/2) کنننده فيتضع اضطراب نيب

 نداشت. وجود دار يمعن ي هرابط روان سالمت

 

 يآموزش و يرآموزشيغ يرهايتغم يفراون عيتوز (5 جدول

 يآموزش يرهايمتغ يآموزش ريغ يرهايمتغ

 شغل پدر
 بيکار

 کارگر و کشاورز

 کارمند

 نظامي

 بازنشسته

 آزاد

 بدون پاسخ

 رشته تحصيلي درصد تعداد

 علوم تجربي

 رياضي فيزيک

 علوم انساني

 ايفني حرفه

 کار و دانش

 عدم انتخاب رشته 

 درصد تعداد

0 1/2 125 21 

17 0/3 17 0/17 

133 6/26 123 6/22 

63 6/12 05 9 

69 1/13 52 0/12 

222 0/02 121 6/21 

12 0/2 
 

  پايه تحصيلي

 مادر شغل

 دار خانه

 شاغل

 پاسخ بدون

 اول 6/16 033

 دوم

 سوم

 چهارم

121 6/21 

60 1/12 156 2/31 

3 6/2 103 6/21 

 93 6/11 
 

 پدر التيتحص
 

 رشته به قهعال

 سواديب

 نوشتن و خواندن

 پلميد ريز

 پلميد

 پلميد يباال

 پاسخ بدون

 اديز يليخ 2/3 16

 اديز

 متوسط

 کم

 کم يليخ

 رشته انتخاب عدم

167 0/33 

37 0/7 127 0/25 

115 23 79 1/15 

172 0/30 11 2/2 

156 2/31 1 6/1 

0 1/2 121 6/21 
 

 مادر التيتحص
 

 يدرس مشاوره

 سواد يب

 نوشتن و خواندن

 پلميد ريز

 پلميد

 پلميد يباال

 پاسخ بدون

 خوب يليخ 6/0 23

 خوب

 متوسط

 فيضع

 فيضع يليخ

 پاسخ بدون

05 2/9 

62 0/12 117 0/23 

111 6/37 152 2/32 

161 2/32 91 6/19 

65 2/13 19 1/17 

1 2/2 1 2/2 
 

 تولد رتبه
 

 يردرسيغ مشاوره

 اول

 دوم

 سوم

 چهارم

 باالتر و پنجم

 پاسخ بدون

 خوب يليخ 1/33 169

 خوب

 متوسط

 فيضع

 فيضع يليخ

 پاسخ بدون

57 0/11 

152 0/32 126 2/21 

72 0/10 101 2/21 

07 0/9 90 1/11 

59 1/11 122 2/22 

1 2/2 2 0/2 
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 يارهيمتغ مختلف سطوح کيتفك به روان سالمت اريمع انحراف و نيانگيم (3 جدول

 يآموزش کيدموگراف

 F P.value اريمع انحراف ± نيانگيم ريمتغ

 يليتحص سال

 اول

 دوم

 سوم

 چهارم

36/12±39/53 

101/2 *237/2 
53/11±27/52 

22/11±31/51 

31/12±21/09 

 يليتحص رشته

 يتجرب علوم

 کيزيف ياضير

 يانسان علوم

 يا حرفه يفن

 دانش و کار

51/12±56/09 

631/2 *230/2 

02/12±79/07 

16/11±12/51 

15/12±10/53 

61/12±07/52 

 رشته به عالقه

 اديز يليخ

 اديز

 متوسط

 کم

 کم يليخ

25/11±21/53 

356/0 *222/2 

52/12±33/01 

62/12±12/01 

73/9±11/07 

51/13±31/06 

 يدرس مشاوره

 خوب يليخ

 خوب

 متوسط

 فيضع

 فيعض يليخ

32/12±63/55 

117/0 *223/2 

12/11±77/52 

15/12±73/09 

01/12±91/01 

32/11±92/52 

 يردرسيغ مشاوره

 خوب يليخ

 خوب

 متوسط

 فيضع

 فيضع يليخ

63/12±35/50 

930/3 *220/2 

31/12±05/53 

97/12±06/09 

75/12±31/09 

52/11±39/52 

 

 روان سالمت با يآموزش ريغ يرهايمتغ نيب ارتباط نظر از

 با (p=220/2) مادر التيتحص نيب تنها که شد مشخص

 بر که يطور هب دارد، وجود دار يمعن رابطه روان سالمت

 التيتحص که يآموزان دانش (،LSD) يبيتعق آزمون اساس

 به نسبت يبهتر روان سالمت سطح از بود پلميد مادرانشان

 و نيانگيم (.07/53±92/11) ندبود برخوردار نيريسا

 مختلف سطوح تفکيک به روان سالمت اريمع انحراف

  است. شده داده نشان 3 جدول در يرآموزشيغ يرهايمتغ

 رگذاريثأت عوامل ترين مهم شناخت و يارزياب منظور به

 آموزان، دانش روان سالمت بر يغيرآموزش و يآموزش

 روان المتس با معنادار رابطه که ييمتغيرها ورود با

 يا مرحله روش به يخط ونيرگرس مدل يک در داشتند

 مادر تحصيالت که ديگرد مشخص پيشرو،

(221/2>p،) يتحصيل رشته به عالقه (221/2=p،) 

 يتحصيل هيپا (،p=220/2) يدرس ريغ مشاوره يابيارز

(226/2=p،) يتحصيل رشته (211/2=p) نمره و 

 ييپيشگو از (p=226/2) کننده تسهيل استرس

 آموزان دانش روان سالمت نييتع در دار يمعن يها کننده

 که است اين کننده انيب مدل بيضرا باشند.يم

 داشته اديز يليخ عالقه خود رشته به که يآموزان دانش

 يليخ و خوب يابيارز يدرس ريغ مشاوره نظر از و

 به نسبت اول سال آموزان دانش نيهمچن داشتند، خوب
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 و بوده برخوردار يباالتر روان تسالم از ها پايه ريسا

 روان سالمت کننده ليتسه استرس نمره شيافزا با

 که يحال در است افتهي شيافزا آموزان دانش

 نسبت تر نييپا و پلميد ريز مادران يدارا آموزان دانش

 رشته آموزان دانش و باالتر و پلميد يليتحص سطوح به

 سالمت تيوضع از ها رشته ريسا به نسبت يرياض

 مدل تعيين ضريب اند. بوده برخوردار يتر نييپا

(127/2=R
 شده شناخته عوامل که دهد يم نشان (2

 نمره در راتييتغ درصد 7/12 اوليه يها تحليل در ثرؤم

  کنند. يم ينيتب را روان سالمت
 

 يرهايمتغ مختلف سطوح کيتفك به روان سالمت اريمع وانحراف نيانگيم (2 جدول

 يوزشرآميغ کيدموگراف

 F P.value اريمع انحراف ± نيانگيم يآموزش ريغ ريمتغ

 پدر شغل

 کاريب

 کشاورز و کارگر

 کارمند

 ينظام

 بازنشسته

 آزاد

 شده فوت

06/9±62/05  

392/2 110/2 

51/7±01/09 

79/11±61/51 

01/11±62/51 

79/11±22/52 

52/12±15/52 

65/12±01/51 

 مادر شغل
 دار خانه

 شاغل

22/11±15/52 
213/1 322/2 

10/12±66/51 

 پدر التيتحص

 سواديب

 نوشتن و خواندن

 پلميد ريز

 پلميد

 پلميد يباال

 شده فوت

67/12±32/52 

096/2 779/2 

92/9±71/01 

01/12±21/51 

71/11±72/52 

96/12±50/51 

52/12±19/50 

 مادر التيتحص

 سواد يب

 نوشتن و خواندن

 پلميد ريز

 پلميد

 پلميد يباال

97/1±23/52 

106/3 220/2* 

22/12±75/01 

50/12±32/09 

92/11±07/53 

33/12±26/51 

 تولد رتبه

 ول

 دوم

 سوم

 چهارم

  باالتر و پنجم

22/11±95/52 

521/2 735/2 

22/11±11/51 

36/12±92/51 

72/12±27/09 

11/12±11/51 

 
 روان سالمت بر مؤثر کننده ييگو پيش عوامل بيضرا (1 جدول

 آموزان دانش
 P مقدار T شاخص اريمع يخطا β کننده ييپيشگو عوامل

 <221/2 -106/3 951/2 -656/3 مادر تحصيالت
 221/2 330/3 211/1 621/3 يتحصيل رشته به عالقه

 220/2 193/2 211/1 900/2 يدرس ريغ مشاوره يابيارز
 226/2 716/2 210/2 230/2 کننده تسهيل استرس نمره

 226/2 700/2 292/1 506/3 يتحصيل هيپا
 211/2 -569/2 212/1 -293/3 يتحصيل رشته
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 بحث

 از آموزان دانش که بود نيا انگريب حاضر مطالعه جينتا

 سالمت و بوده برخوردار يمتوسط روان سالمت سطح

 اضطراب ،يليتحص زشيانگ ،يوزشآم يرهايمتغ با روان

 داشت. ارتباط مادر التيتحص و کننده ليتسه

 هدف با که (1319) همکاران و يمظلوم مطالعه در

 يزندگ تيفيک و مزمن استرس نيب رابطه يبررس

 گرفت، انجام زدي شهر يرستانيدب دختر آموزان دانش

 متوسط سطح در روان سالمت از آموزان دانش

 در نيهمچن (.3) بودند رداربرخو (67/1±50/06)

 جهت به که 1392 سال در همکاران و يغفار مطالعه

 قم شهر سال 11 يباال تيجمع يزندگ تيفيک يابيارز

 سطح در روان سالمت نمره نظر از زنان گرفت، انجام

 مطالعه ديؤم که (51/62±69/22) داشتند قرار يمتوسط

 رانهمکا و نورباال مطالعه در (.17) باشديم يکنون

 9/25 نثؤم جنس در يروان اختالالت وعيش (2220)

 سالمت سطح بودن نييپا دهنده نشان که بود درصد

 مطالعه در نيهمچن (.7) باشد يم جنس نيا در روان

 يروان اختالالت وعيش (1313) همکاران و انيسلطان

 درصد 1/00 که بود درصد 7/02 آموزان دانش کل در

 به توجه با (.11) ندداديم ليتشک دختران را آنان

 ضرورت شده ذکر مطالعات و رياخ مطالعه يهاافتهي

 در ژهيو هب نوجوانان دختران در روان سالمت به توجه

 هستند، ياديز يروان فشار تحت که متوسطه مقطع

 باشد. يم مشخص

 يآموزش يرهايمتغ رابطه نهيزم در رياخ مطالعه جينتا

 باشد، يم يتعددم مطالعات با راستا هم روان سالمت با

 همکاران و انيصادق ي مطالعه يهاافتهي جمله از

 رشته نيب يمعنادار ارتباط دهنده  نشان (1319)

 شهر دختر آموزان دانش در روان سالمت با يليتحص

 (1319) يمحمودآباد يمظلوم مطالعه (.1) بود همدان

 يمعنادار رابطه يزندگ تيفيک و يليتحص رشته نيب

 (1392) يصالح مطالعه در نيمچنه (.3) داد نشان

 وجود اضطراب و يليتحص رشته نيب يمعنادار رابطه

 در اضطراب و استرس که يطور هب (.19) داشت

 نيريسا به نسبت کيزيف و ياضير رشته آموزان دانش

 ينييپا يروان سالمت سطح از يعبارت هب بود شتريب

 و (1392) راد يموحد مطالعات جينتا بودند. برخوردار

 يخوان هم يکنون مطالعه يهاافتهي با (1379) ينيسح

 نيب مطالعات نيا در که يطور هب (21 و 22) ندارند

 وجود يمعنادار رابطه روان سالمت و يليتحص رشته

 تعداد تناسب عدم به توان يم را عامل نيا که نداشت

  داد. نسبت مطالعات نيا در ها نمونه

 شد مشخص متعدد مطالعات با همراستا رياخ مطالعه در

 يروان اختالالت زانيم بر يليتحص سطح شيافزا با که

 ،11 ،1) ديآيم نييپا روان سالمت سطح و شده افزوده

 شيپ هيپا به آموزان دانش دنيرس با يعبارت به (،22 و 22

 يسراسر کنکور آزمون به شدن کينزد و يدانشگاه

 در و اضطراب شيافزا موجب ندهيآ درباره ينگران

 ها افتهي نيا شود، يم ها آن در روان سالمت کاهش جهينت

  (.23) شود ينم ديئأت (1391) يرجب مطالعه توسط

 و يليتحص رشته به عالقه نيب يمتعدد مطالعات

 ديؤم که دادند نشان يداريمعن ارتباط روان سالمت

 ها يافته اين (.20 و 21 ،11) است رياخ مطالعه جينتا

 رشته از آموزان دانش ترضاي ميزان که معناست بدان

 مطالعه دارد. تأثير ها آن روان سالمت بر لييتحص

 و روان سالمت نيب (1313) همکاران و مسعودزاده

 نيا که نمودند گزارش يدار يمعن رابطه مشاوره به ازين

 نيهمچن (.22) بود شتريب دختران در ژهيو هب ازين

 و روان سالمت نيب يمعنادار ارتباط يمتعدد مطالعات

 با که دادند، نشان مشاوره خدمات از استفاده يابيارز

  (.26 و 25 ،21) باشنديم هماهنگ يکنون مطالعه جينتا
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 مشاوره خدمات از استفاده که داد نشان مطالعات جينتا

 در اضطراب و يافسردگ جمله از يمختلف عوامل با

 که کننديم دييأت هاافتهي نيا لذا باشند، يم ارتباط

 يتوجه قابل زانيم به مشاوره خدمات زا استفاده

  دهد.يم قرار ريثأت تحت را ياجتماع يروان عوامل

 يبرا يارزش با و مهم نقش يليتحص طيمح در مشاوره

 فايا مدارس از ياريبس در آموزاندانش روان سالمت

 ديبا ليتحص طيمح در مشاوره ب،يترت نيا به .کنند يم

 به کمک تجه ثرؤم و مناسب عامل کي عنوان به

 .شود گرفته نظر در روان سالمت مشکالت با مقابله

 يليتحص مشکالت نيبارزتر و نيتر عيشا از يکي

 در است. يليتحص زشيانگ بودن نييپا آموزان دانش

 آن يها اسيمق ريز هيکل و يليتحص زشيانگ مطالعه نيا

 شيافزا که يطوربه بود ارتباط در روان سالمت با

 آموزان دانش در روان سالمت ارتقاء موجب زشيانگ

 جهت که (1393) يکارشک ي مطالعه در شد. يم

 يزندگ تيفيک و يليتحص زشيانگ رابطه يبررس

 مشخص بود گرفته انجام نيقا شهر آموزاندانش

 رابطه يليتحص زشيانگ و يزندگ تيفيک نيب که ديگرد

 از يا پاره (.27) دارد وجود يمعنادار و ميمستق

 رابطه روان سالمت و يليتحص زشيانگ نيب مطالعات

 در نيهمچن (.29 و 21) نمودند گزارش را يمعنادار

 قيطر از يليتحص زشيانگ جاديا با مطالعات از ياپاره

 روان سالمت آموزان، دانش در يآموزش يها برنامه

 با راستا هم يهمگ جينتا نيا که (32) بود افتهي بهبود

 تياهم به توجه با لذا باشد، يم رياخ مطالعه يها افتهي

 يستيبا روان سالمت بهبود در آن نقش و زشيانگ

 توجه مورد را آموزان دانش نيب در زشيانگ بودن نييپا

  داد. قرار خاص

 يرهايمتغ رابطه نهيزم در رياخ مطالعه جينتا

 مادر التيتحص سطح نيب تنها سالمت با يرآموزشيغ

 داشت، وجود دار يمعن رابطه روان سالمت با

 مادرانشان التيتحص که يآموزان دانش که يورط هب

 به نسبت يبهتر روان سالمت سطح از بود پلميد

 با راستا هم يمتعدد مطالعات بودند. برخوردار نيريسا

 اما (.21 و 22 ،11) باشنديم يکنون ي مطالعه يها افتهي

 سالمت و مادر التيتحص نيب مطالعات از يا پاره

 نيبنابرا (.22 و 3) دادندن نشان يدار يمعن تفاوت روان

 ارائه قيطر از مادران ژهيو هب نيوالد التيتحص سطح

 بهبود در يمهم نقش توانديم مناسب يهاييراهنما

 باشد. داشته فرزندان روان سالمت

 و نيوالد يشغل تيوضع نيب مطالعات از يتعداد در

 که نداشت وجود يمعنادار رابطه روان سالمت

 در اما (.21 و 11 ،3) باشديم ضرحا مطالعه با راستا هم

 سطح نيب يمعنادار رابطه مطالعات از يبرخ

 جينتا با که دادند نشان روان سالمت و پدر التيتحص

 در نيهمچن (.22 و 22) ندارد يخوان هم يکنون مطالعه

 تولد رتبه و روان سالمت تيوضع نيب مطالعه نيا

 راد مطالعه با که نشد، مشاهده يمعنادار ارتباط

 سن بين مطالعه نيا در (.31) دارد يخوان هم (1392)

 نداشت وجود داري معني آماري رابطه روان سالمت و

  باشد يم يکنون مطالعه موئد متعدد مطالعات که

 با متناقص مطالعات ياپاره اما (.32 و 31 ،22-22)

 نيا در البته .(32 و 20 ،1) باشد يم يکنون يها افتهي

 بود ارتباط در روان سالمت با يليتحص مقطع مطالعه

 از است. داشته سن با يپوشان هم اثر يحدود تا که

 تحقيقات هاييافته تفاوت مورد در توانمي که داليلي

 هاي روش دليل به است ممکن کرد، ذکر مختلف

 هايروش مختلف، سنجش وسايل متفاوت، پژوهشي

 شرايط و مختلف جمعيت متفاوت، گيري نمونه

 در مطالعات اين که باشد متفاوت قتصاديا – اجتماعي

 که رودنمي انتظار بنابراين .است گرفته صورت آن،
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 با گيرشناسي همه مطالعات در شده گزارش هاييافته

  باشد. يکي هم

 اضطراب و روان سالمت نيب حاضر مطالعه در

 با که يطور هب داشت وجود دار يمعن رابطه کننده ليتسه

 شيافزا روان سالمت نندهک ليتسه اضطراب شيافزا

 کننده فيتضع اضطراب و روان سالمت نيب اما افت،ي يم

 رابطاض که است يهيبد نشد. دهيد يدار يمعن رابطه

تحصيلي  عملکرد بهبود قيطر از کننده ليتسه

 .(33) گردد روان سالمت ارتقاء موجب آموزان دانش

 و تيقاطع ارتباط جهت که (1317) يجانيالر مطالعه

 تهران شهر ييماما و يپرستار انيدانشجو بر اضطراب

 و يپرستار انيدانشجو از يمين که داد نشان گرفت انجام

 اضطراب يدارا (درصد 6/63 و 6/56 بيترت )به ييماما

 يدارا يمابق اما داشته سازنده اثر که بودند فيخف

 بر يناگوار اثرات که بودند باال و متوسط اضطراب

 رابطه متعدد مطالعات در (.30) بود گذاشته آنان سالمت

 (19 و 3) بود يمنف روان سالمت و امتحان اضطراب نيب

 فيتضع اضطراب تنها مطالعات نيا در که ييآنجا از و

 يمنف روابط نيا بود گرفته قرار يبررس مورد کننده

 تياهم رياخ مطالعه يها افتهي اساس بر يول شده گزارش

 اضطراب از شيب روان سالمت بر کننده ليتسه اضطراب

 امتحان اضطراب نکهيا به توجه با و است کننده فيتضع

 و يآموزش مراکز در وفور به که است جيرا يا دهيپد

 عملکرد با ياديز يهمبستگ و شود يم دهيد يليتحص

 يبرگزار دارند آموز دانش ناموفق اي زيآم تيموفق

 و کننده فيتضع اضطراب رفع جهت مشاوره يها کالس

 رسد. يم نظر به يضرور کننده ليتسه باضطرا جاديا

 التيتحص که داد نشان حاضر مطالعه جينتا نيهمچن

 و يليتحص هيپا ،يليتحص رشته به عالقه مادر،

 يهاکننده ييشگويپ يدرس ريغ مشاوره يابيارز

  بودند. روان سالمت

 نيتر مهم از يکي ن،يوالد يليتحص تيوضع

 اقتصادي -ياجتماع تيوضع سنجش هاي شاخص

 گاهيجا کننده نييتع توانديم ينوع به که باشديم

 در آمده دست به جهينت .باشد خانواده کي ياجتماع

 نيب دار يمعن اختالف دهنده نشان حاضر، پژوهش

 مادر فرزندان با سهيمقا در پلميد ريز مادر فرزندان

 فرزندان که يطور هب .است باالتر و پلميد مدرک داراي

 به نسبت باالتر و ديپلم التتحصي با مادران يدارا

 بودند. برخوردار يبهتر سالمت تيوضع از رديپلميز

 تيوضع بر (1319) همکاران و پور يزارع مطالعه

 شهر يدانشگاه شيپ آموزان دانش روان سالمت

 ،داد نشان کيلجست ونيرگرس آزمون با سلماس

 بوده روان سالمت کننده ييشگويپ مادر التيتحص

 شانس نسبت سواديب مادران با موزانآ دانش که يطور هب

 آموزان دانش به نسبت برابر ود يروان اختالالت به ابتال

 (،2) داشت خواهند يدانشگاه التيحصت با مادران با

 از فرد درک باشد. يم رياخ مطالعه جينتا ديؤم افتهي نيا

 تاس رگذاريثأت روان سالمت در اقتصادي تيوضع

 تيموقع به که باشد وربا نيا بر فرد اگر که يطور هب

 اثر باور نيا دارد، تعلق باالتري ياجتماع و اقتصادي

 به داشت؛ خواهد او سالمت بر ايهکنند تيحما

 و تيامن از خانه، طيمح قدر چه هر گريد عبارت

 و يروح لحاظ از فرد باشد، برخوردار شترييب شيآسا

 سالمت و داشت خواهد شترييب شيآسا زين يروان

 نهيزم نيا در د.دهيم قرار ريثأت تحت ار فرد يروان

 سالمت ارتباط يبررس جهت لذا نشده انجام يمطالعات

 يتر کامل يها پژوهش به ازين مادر التيتحص با يروان

 دارد. وجود

 انگيزه ميزان در را خود به مختص اثر تحصيلي، رشته

 .گذارد يم ها آن روحيه ايجاد و آموز دانش تالش و

 در کننده محافظت يفاکتور رشته به عالقه و تيرضا
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 (1317) يگيب مطالعه در است. يافسردگ ميعال برابر

 کننده ييشگويپ نيتر مهم يليتحص رشته به عالقه

 زين (1379) ينيحس مطالعه در (.32) بود روان سالمت

 سالمت بر يرومندين ريثأت يليتحص رشته به عالقه

 به قهعال زانيم چه هر که ياگونه به داد نشان روان

 سالمت نسبت همان به باشد شتريب يليتحص رشته

 مطالعه با راستا هم ها افتهي نيا بود خواهد بهتر يروان

  (.21) باشديم رياخ

 سالمت کننده ييشگويپ تحصيلي پايه ر،ياخ مطالعه در

 معرض در دليل هب توانيم را عامل نيا که بود روان

 به شدن نزديک و گرفتن قرار بزرگ هاي گيري تصميم

 زاي اضطراب رويدادهاي با کنکور ساز سرنوشت آزمون

  .داد نسبت آن متعددي

 ييشگويپ يدرس ريغ مشاوره يابيارز ر،ياخ مطالعه در

 همکاران و يعقوبي مطالعه در بود. روان سالمتکننده

 در مشاوره مراکز به کننده مراجعه گروه زين (1315)

 سالمت لحاظ از ،کننده مراجعه ريغ گروه با مقايسه

 ديؤم که (25) شتنددا قرار يبهتر وضعيت در عمومي

 باشد. يم رياخ مطالعه جينتا

 آموزان دانش در روان سالمت تيوضع به توجه با

 روان سالمت به مربوط هايآموزش تا شوديم هيتوص

 مشاوره خدمات ارائه و شده شروع نوجواني سنين از

 در ياضطراب مشکالت کاهش جهت مدارس، در

 انجام نيهمچن .رديگ قرار نظر مد آموزان دانش

 در پسر و دختر آموزان دانش يرو بر گريد مطالعات

  گردد.يم هيتوص کشور مختلف مناطق

 به توان مي حاضر مطالعه يها تيمحدود جمله از

 و پرسشنامه از استفاده با اطالعات آوري جمع

 کرد. اشاره آموزان دانش از دهي گزارش خود صورت به

 براي که مطالعاتي در گفت بايد خصوص اين در

 شود مي استفاده پرسشنامه از اطالعات آوري جمع

 اطالعات دهنده پاسخ فرد که باشدمي اين بر فرض

 ممکن حال اين با کند،مي بيان را واقعي و درست

 صادقانه طور به دهندگان پاسخ از برخي که است

 است نممک نيهمچن نکنند. تکميل را هاپرسشنامه

 اديز و يطيمح ،يزمان عوامل ريتأث تحت آموزان دانش

 با متناسب يها پاسخ گرفته، قرار سؤاالت تعداد بودن

 که باشند کرده انيب را تيموقع آن اي خاص زمان آن

 ها پرسشنامه ليتکم از قبل مشکل نيا رفع جهت

  شد. داده يحاتيتوض مطالعه اهداف درباره
 

 يريگ جهينت

 سالمت متوسط سطح دهنده نشان قيتحق نيا جينتا

 که بود متوسطه دوم مقطع آموزان دانش در روان

 و بهبود جهت يامداخله يها برنامه يطراح ضرورت

 نيبنابرا د،ينمايم نيمع را روان سالمت ارتقاء

 در پرورش و آموزش وزارت آموزشي گذاران سياست

 آموزش جنبه به توجه بر عالوه خود هاي ريزيبرنامه

 آموزان دانش رواني و روحي سالمت بايد آموزان نشدا

 ليتسه اضطراب که  ييآنجا از دهند. قرار نظر مد نيز را

 و بوده يزشيانگ عامل کي عنوان هب خود کننده،

 نيا از يدرجات لذا بخشديم بهبود را شخص عملکرد

  شود. آموزان دانش بهتر عملکرد باعث توانديم حالت

 آموزان دانش يروان سالمت بر ثرؤم عوامل از گريد يکي

 يبرگزار و يليتحص رشته به آنان عالقه زانيم يبررس

 رشته به ها آن نمودن مند عالقه يبرا يامشاوره جلسات

 و يدرس مشاوره و ييراهنما باشد.يم خود يليتحص

 نظام شتريب يکارآمد و يبازده موجب يردرسيغ

 افت کاهش ،يليتحص شرفتيپ شيافزا ،يآموزش

 شود. يم آموزان دانش يرفتار مشکالت ليتقل و يليصتح

 ارائه آموزان، دانش روان سالمت سطح ارتقاء جهت لذا

 کردن مند عالقه جهت يدرس مشاوره خدمات
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 جهت يدرس ريغ يها مشاوره نيهمچن و آموزان دانش

 تيريمد آموزش هاي کارگاه برگزاري و مشکالت کاهش

 در ياضير شتهر آموزان دانش يبرا ژهيو هب استرس

 اين در مفيدي هايگام متوسطه دوم مقطع آخر يها سال

 هايريزيبرنامه در تواندمي مطالعه اين نتايج راستاست.

 وزارت رواني بهداشت طرح و پرورش و آموزش

 جهت اي مقدمه و گرفته قرار استفاده مورد بهداشت

 سطح مختلف مناطق در ترعميق و ترگسترده مطالعات

 د.باش کشور

 يقدردان و سپاس

 به مربوط يقاتيتحق طرح يهاافتهي حاصل مقاله نيا

 سرکار بهداشت آموزش ارشد يکارشناس نامه انيپا

 يپزشک علوم دانشگاه دانشجوي ،شکيب زهره خانم

 که کنندگان شرکت هيکل از لهيوس نيبد باشد. يم بوشهر

 ياري را ما پژوهش نيا انجام در حوصله و صبر با

 علوم دانشگاه يپژوهش معاونت نيهمچن و نمودند

 .ميدار را يقدردان و تشکر کمال بوشهر يپزشک
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Abstract 

Background: The mental health has a prominent role in psychosocial development in different periods of 

life, especially during adolescence. Mental disorders in adolescents can be related to different educational 

and non-educational factors. Therefore the aim of this study was to identify the educational and non-

educational factors affecting the mental health of femal high school students in Bushehr.  

Materials and Methods: In this cross sectional study, 500 high school femal students evaluated with 

using multi-stage cluster random sampling. Information was collected by questionnaire with three-part 

including educational factors (suchas anxiety academic and educational motivation), non educational 

factors (suchas demographic characteristics) and quality of life (SF-36) part. The data were analyzed with 

SPSS software by using appropriate statistical tests. 

Results: In this study the mental health level was moderate (50.99±11), and mental health was associated 

with educational motivation, facilitator anxiety, the school years, educational branch, interest to 

educational branch, mother education, evaluation of educational counseling, and evaluation of non 

educational counseling. Maternal education, interest to educational branch, the evaluation of non-

educational counseling, facilitating stress, the school year, and educational branch were predictors of 

mental health (R
2
= 0.107). 

Conclusion: According to the results, providing educational consulting for increasing interest to 

educational branch, also non educational consulting for reducing problems and designing stress 

management workshop are necessary to improve students' mental health. 
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