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بررسي نقش برخي عوامل آموزشي و غيرآموزشي در سالمت روان
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر سال 3131
 5گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 3گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

(دريافت مقاله -32/7/3 :پذيرش مقاله)32/3/1 :

چكيده
زمينه :سالمت روان نقش برجستهاي در رشد و تكامل اجتماعي – رواني دورههاي مختلف زندگي به ويژه دورهي نوجواني ايفا ميکند.
اختالالت رواني نوجوانان ميتواند با گستره وسيعي از ويژگيهاي آموزشي و غيرآموزشي در ارتباط باشد .بنابراين هدف از اين مطالعه،
تعيين عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه ،پژوهشي توصيفي – تحليلي از نوع مقطعي است که در آن  155نفر دانشآموز دختر دبيرستانهاي دولتي
شهر بوشهر به روش نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي خوشهاي مورد بررسي قرار گرفتند .اطالعات توسط پرسشنامه  2بخشي شامل
بخش مربوط به اطالعات آموزشي (اضطراب پيشرفت تحصيلي و انگيزش تحصيلي) ،بخش مربوط به اطالعات غيرآموزشي (شامل
ويژگيهاي جمعيتشناختي) و بخش مربوط به سالمت روان برگرفته از پرسشنامه کيفيت زندگي ( )SF-36جمعآوري گرديد .بعد از
جمعآوري اطالعات ،دادهها توسط نرمافزار آماري  SPSSويرايش  35و با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب تجزيه و تحليل گرديد.
يافتهها :نتايج مطالعه حاضر بيانگر اين بود که دانشآموزان از سطح سالمت روان متوسطي ( )15/33±55برخوردار بوده و سالمت روان
با انگيزش تحصيلي ،اضطراب تسهيل کننده ،سال تحصيلي ،رشته تحصيلي ،عالقه به رشته تحصيلي ،تحصيالت مادر ،ارزيابي مشاوره
درسي و غير درسي ارتباط داشت .تحصيالت مادر ،عالقه به رشته تحصيلي ،ارزيابي مشاوره غير درسي ،نمره اضطراب تسهيل کننده،
سال تحصيلي و رشته تحصيلي از پيشگويي کنندههاي سالمت روان دانشآموزان بودند (.)R2=5/557
نتيجهگيري :با توجه به نتايج مطالعه ،جهت ارتقاء سطح سالمت روان دانشآموزان ،ارائه خدمات مشاوره درسي جهت عالقهمند کردن
دانشآموزان به رشته تحصيلي و همچنين مشاورههاي غير درسي جهت کاهش مشكالت و برگزاري کارگاههاي آموزش مديريت استرس
گامهاي مفيدي در اين راستاست.
واژگان کليدي :سالمت روان ،عوامل دموگرافيک ،اضطراب آزمون ،انگيزش تحصيلي ،دانشآموزان
* بوشهر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

/ 5333طب جنوب

کشور ما جزء کشورهاي جوان و در حال توسعه

اجتماعي – رواني دورههاي مختلف زندگي به ويژه

را نوجوانان دانشآموز تشکيل ميدهند .نوجوانان در

دورهي نوجواني ايفا ميکند چرا که مشکالت سالمت

اين دوران ،خصوصاً دانشآموزان مقطع متوسطه که

روان در اين دوران ميتواند سر منشاء يک بيماري

دوره حساس نوجواني را سپري ميکنند ممکن است بنا

جديد باشد ( 1و .)2

به داليل مختلفي از جمله تکامل جسمي و جنسي،

نوجوانان به دليل شرايط سني و موقعيت خاص

احساسات افراطي ،جستجوي هويت ،ترس از

اجتماعي در معرض خطر روز افزون مشکالتي چون

مسئوليتپذيري ،دلهره ورود به دانشگاه يا انتخاب شغل

خشونت ،تنشهاي زندگي ،افسردگي ،اضطراب،

و برخي مسائل ديگر تحت فشارهاي رواني زيادي قرار

خودکشي و انحرافات مختلف همچون بزهکاري و سوء

گرفته و به شدت در معرض آسيب رواني باشند .اين

مصرف مواد ،ترک تحصيل ،افت تحصيل و غيره قرار

گروه بيش از هر گروه ديگري نيازمند مقبوليت و

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

حمايت اجتماعي ميباشند چرا که فراهم نبودن شرايط

بهداشت جهاني ،يک پنجم از جوانان زير  11سال دچار

و امکانات مناسب آن ميتواند بهداشت رواني و

اشکال پيشرفتهي مشکالت رفتاري يا عاطفي هستند؛ که

جسماني دانشآموز را مختل کرده و متعاقب آن جامعه

پيشبيني ميشود ميزان بروز اين اختالالت تا سال

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

 2222به بيش از  52درصد برسد ( .)6مطالعات انجام
شده در کشور ما نيز ميزان شيوع اختالالت رواني را در
گروههاي مختلف بين  11/9تا  32/2درصد گزارش
کردهاند ( )7که ميزان آن در گروه نوجوانان  12تا 02

دادن نيروي انساني شود ( .)1اختالالت رواني نوجوانان
ميتواند با گستره وسيعي از ويژگيهاي آموزشي و
غيرآموزشي از جمله جنس ،سن ،سالمت جسمي و
شناختي ،عملکرد رواني ،محيط اجتماعي و حوادث

درصد بوده که بيانگر افزايش اين اختالالت در

استرسزا در زندگي در ارتباط باشد .ويژگيهاي

نوجوانان ميباشد ( .)2به دليل عوامل بيولوژيکي ،نقش

خانواده از جمله سطح تحصيالت پدر و مادر ،طبقه

جنس ،استرسهاي محيطي ،محدود بودن منبع رضايت

اجتماعي ،اشتغال و عملکرد خانواده ،تعداد فرزندان در

و همچنين محدوديت مشارکت اجتماعي دختران در

خانه ،سطح پايين سالمت روان مادران و امکانات

جامعه ميزان شيوع اختالل رواني در دختران نسبت به

رفاهي نيز با سالمت روان در ارتباط ميباشد (.)11

پسران شايعتر ميباشد ( .)1مطالعه امامي اختالالت

مطالعات نشان ميدهند که استرس به عنوان يک عامل

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

محيطي مـيتـواند منجـر به بروز بيماريهاي جسمي و

در پسرها گزارش نموده است (.)9

رواني ،اختالل در عملکرد ،قدرت سازگاري و در

در مطالعه نورباال ،ميزان ابتال به اختالالت رواني در

نهايت پايين آمدن کيفيت زندگي دانشآموزان گردد

زنان 37درصد بوده که به طور معناداري بيش از مردان

( .)3در همين راستا مطالعهاي که توسط نوري ()1319

( 21/6درصد) بوده است (.)12

بر روي دانشآموزان شهر تهران انجام گرفت ،شايعترين
مشکالت تحصيلي دانشآموزان را به اضطراب از نمره
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مقدمه

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5231

شكيب و همكاران

عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان دانشآموزان /

شيوع باالي افسردگي دانشآموزان بوده و آثار زيانبار آن

نفر وارد مطالعه شد .روش نمونهگيري در مطالعه حاضر

باعث کاهش موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

بهصورت تصادفي چند مرحلهاي خوشهاي بود به اين

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

صورت که از بين  12مدرسه مقطع دوم متوسطه شهر

جنس در گرفتن مشاوره در هنگام بروز مشکالت رواني

بوشهر به صورت تصادفي و با قرعه کشي 5 ،مدرسه

نيز اشاره داشته است ( .)5صادقيان نيز در مطالعه خود

انتخاب گرديد ،در هر مدرسه نيز به صورت قرعهکشي و

پايه تحصيلي و رشته تحصيلي را جزء عوامل تأثيرگذار

با توجه به حجم نمونه مورد نياز متناسب با حجم نمونه

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

کل ،تعداد کالسهاي هر پايه مشخص و در هر کالس

از آنجايي که عوامل آموزشي و غيرآموزشي متعددي در

نمونهگيري از کليه دانشآموزان انجام شد .در هر مدرسه

دوران نوجواني مستعد کنندهي ايجاد مشکالت رواني-

با دريافت برنامه کالسي از دفتر مدرسه و کسب اجازه از

عاطفي هستند و مطالعهاي که مجموعهاي از اين عوامل

مدرس (به تفکيک رشته و سال تحصيلي) در کالس

را در کنار هم به عنوان عوامل تأثيرگذار در سالمت

درس حاضر شده و پرسشنامهها در اختيار دانشآموزان

روان دانشآموزان بررسي نمايد يافت نشده ،لذا محققين

قرار گرفت .الزم به ذکر است که قبل از جمعآوري

بر آن شدند تا عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر

دادهها جهت بررسي پايايي ابزارها ،پرسشنامهها توسط32

سالمت روان را در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه

دانشآموز تکميل و ضريب آلفاي کرونباخ مربوط به

شهر بوشهر شناسايي نمايند تا بر اساس آن بتوان

پرسشنامهها بررسي شد.

مداخالت آموزشي مؤثري را جهت ارتقاء سالمت روان

ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامهاي  3بخشي شامل

برنامهريزي و طراحي نمود.

قسمتهاي زير بود -1 :بخش مربوط به اطالعات

مواد و روشها
اين مطالعه ،پژوهشي توصيفي– تحليلي از نوع مقطعي
است .جامعه آماري در اين مطالعه کليهي دانشآموزان
دختر شاغل به تحصيل در مقطع دوم متوسطه شهر
بوشهر در سال تحصيلي  1392–93بودند .معيارهاي
ورود به مطالعه ،تحصيل در مقطع دوم متوسطه (دبيرستان
و هنرستانهاي دولتي) شهر بوشهر ،عدم ابتال به
اختالالت رواني تحت درمان بر اساس خود گزارشي و
داشتن رضايت جهت شرکت در مطالعه بود.
حجم نمونه الزم در اين مطالعه بر اساس مطالعه امامي که
اختالالت رواني در دختران را  30/1درصد و در پسرها
 23/7درصد گزارش نموده بود ( ،)9در سطح خطاي
http://bpums.ac.ir

آموزشي که شامل سؤاالتي در مورد نوع رشته ،سال
تحصيلي ،عالقه به رشته ،مشاوره درسي و غير درسي،
اضطراب تحصيلي و انگيزش تحصيلي بود.
اضطراب تحصيلي توسط آزمون اضطراب پيشرفت
تحصيلي آلپرت ( )Alpertو هابر ( )Haberبه منظور
ارزيابي اضطراب مربوط به پيشرفت تحصيلي بررسي
شد .اين مقياس يک ابزار خودگزارشي است که از 19
گويه با مقياس ليکرت  5سطحي (از هرگز=  1تا
هميشه= )5تشکيل شده است .آزمون اضطراب پيشرفت
تحصيلي داراي دو زير مقياس اضطراب تسهيل کننده (9
عبارت) که ميزان اضطراب برانگيزاننده 1را مورد ارزيابي

Facilitating Anxiety
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اوکادا ( )Okadaبيانگر ارتباط مشکالت آموزشي با
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درسي و امتحان نسبت داده بود ( .)12يافتههاي مطالعه

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

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5231

/ 5331طب جنوب

ايجاد ميکند ،ارزيابي مينمايد .نمره کل آزمون بين  19تا

 -بخش مربوط به اطالعات غيرآموزشي که

 95بوده و نمرات باالتر حاکي از سطح پايينتر اضطراب

ويژگيهاي جمعيتشناختي از جمله سن ،جنس ،شغل

تحصيلي ميباشد .همبستگي معنادار آزمون اضطراب

پدر و مادر ،ميزان تحصيالت پدر و مادر و رتبه فرزند

پيشرفت با مقياسهاي مختلف عملکرد تحصيلي حاکي

را ارزيابي ميکرد.

از اعتبار مالک اين آزمون است .همچنين آزمون اضطراب

 -بخش مربوط به سالمت روان که توسط سؤاالت

پيشرفت از اعتبار پيشبين خوبي برخوردار است ،زيرا به

مربوط به سالمت روان برگرفته از پرسشنامه کيفيت

طور معناداري ميتواند معدل آزمودنيها را پيشبيني کند.

زندگي ( 3)SF-36سنجيده شد .اين پرسشنامه شامل

پايايي حاصل از روش بازآزمايي آزمون اضطراب

چهار حيطه محدوديت ايفاي نقش به داليل عاطفي (3

پيشرفت در فاصله  12هفته براي زير مقياس اضطراب

گويه) ،عملکرد اجتماعي ( 2گويه) ،خستگي يا نشاط (0

تسهيل کننده  2/13و براي زير مقياس اضطراب تضعيف

گويه) و سالمت عاطفي ( 5گويه) بوده و کليه سؤاالت

کننده  2/17گزارش شده است .همچنين پايايي اين

با مقياس ليکرت  5سطحي از خيلي زياد تا خيلي کم

آزمون در فاصله  1ماه براي زير مقياس اضطراب تسهيل

سنجيده ميشود ،نمره دهي سالمت روان در پرسشنامه

کننده  2/75و براي زير مقياس اضطراب تضعيف کننده

کيفيت زندگي بر اساس دستورالعمل به گونهاي است که

 2/76بوده است ( .)13ضريب آلفاي کرونباخ براي کل

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

آزمون در اين مطالعه  2/62برآورد گرديد.

ميشود .وير ( )Wareپايايي  2/93را براي اين بعد از

پرسشنامه انگيزش تحصيلي داراي  21گويه با مقياس

پرسشنامه گزارش کرده است.

ليکرت  7درجهاي (از اصالً=  1تا کامالً=  )7ميباشد.

پايايي و روايي نسخه فارسي اين پرسشنامه در ايران تأييد

والراند ( )Vallerandضريب آلفاي کرونباخ زير

شده است ،در مطالعه منتظري اين پرسشنامه از آلفاي

مقياسهاي آزمون انگيزش تحصيلي را بين  2/13تا 2/16

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

گزارش کرده است ،ضريب پايايي حاصل از روش

حاضر ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه سالمت

بازآزمايي زير مقياسهاي آزمون انگيزش تحصيلي در

روان  2/76بهدست آمد.

فاصله يک ماه نيز بين  2/71تا  2/13گزارش شده است

جهت رعايت مالحظات اخالقي ،پژوهشگر با ارائه

( .)10اين ابزار در ايران توسط کاوسيان و همکاران

معرفينامه رسمي از دانشگاه علوم پزشکي بوشهر مجوز

روانسنجي شده و ضريب آلفاي کرونباخ براي زير

انجام مطالعه را از اداره آموزش و پرورش کسب نمود.

مقياسهاي آن مناسب ارزيابي شده است (انگيزش

همچنين قبل از شروع برنامه ،اهداف و مراحل پژوهش

بيروني

براي دانشآموزان مورد مطالعه توضيح داده شد و شرکت

تحصيلي = ،2/752بيانگيزگي تحصيلي=.)15()2/672

آنها در مطالعه منوط به رضايت و تمايل آنها بود و

دروني

تحصيلي=،2/15

انگيزش

هيچگونه اجباري براي افراد جهت شرکت در مطالعه

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

کل مقياس  2/12ميباشد.
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قرار داده و زير مقياس اضطراب تضعيف کننده

2

ضريب آلفاي کرونباخ بهدست آمده در اين مطالعه براي

شكيب و همكاران

عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان دانشآموزان /

بعد از جمعآوري پرسشنامهها ،اطالعات بهدست آمده

روان در دانشآموزان ميباشد .بر اساس ضريب

کدگذاري و وارد کامپيوتر شدند .تحليل دادهها با

همبستگي پيرسون بين سن با سالمت روان ،رابطهاي

استفاده از نرمافزار آماري ،SPSS Inc( SPSS

وجود نداشت (.)p=2/192 ،r=-2/259

 )USA ،Il ،Chicagoويرايش  22انجام شد .ابتدا

ميانگين نمره سالمت روان در سطوح مختلف سال

با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف ،نرمال بودن

تحصيلي داراي تفاوت معنيدار بود (،)p=2/237

دادههاي کمّي بررسي شد .در تحليل دادهها عالوهبر

بهطوريکه آزمون تعقيبي ( )LSDنشان داد که سالمت

استفاده از شاخصهاي توصيفي ،از تحليل همبستگي

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

پيرسون ،آناليز واريانس يکطرفه و رگرسيون خطي

سطح پايينتري نسبت به دانشآموزان سال اول قرار

استفاده گرديد .سطح معنيداري براي کليه آزمونها

داشت .مقايسه ميانگين نمره سالمت روان به تفکيک

 2/25در نظر گرفته شده است.

رشته تحصيلي نشان دهنده اختالف معنيدار وضعيت
سالمت رواني در رشتههاي مختلف تحصيلي است

يافتهها

( )p=2/230و دانشآموزان رشته رياضي و فيزيک

در اين مطالعه  522دانشآموز دختر با ميانگين سني

( )07/79±12/02سالمت روان پاييني نسبت به سايرين

 16/27±1/13مشارکت داشتند که رشته تحصيلي اکثر

داشتند .ميانگين و انحراف معيار نمره سالمت روان

آنان تجربي ( 125نفر معادل  21درصد) و سپس انساني

دانشآموزاني که به رشته تحصيلي خود عالقه خيلي

( 123نفر معادل  22/6درصد) بود .تعداد  121نفر (21/6
درصد) از دانشآموزان در کالس اول مشغول به تحصيل
بودند بنابراين فاقد انتخاب رشته بودند .از 392

زيادي داشتند ( )53/226±11/25بهطور معناداري بيش
از دانشآموزاني بود که به رشته تحصيلي خود عالقه
خيلي کمي ( )06/31±13/51داشتند ( .)p=2/222از

دانشآموزي که انتخاب رشته کرده بودند 167 ،نفر

نظر مشاوره درسي دانشآموزاني که مشاوره درسي را

( 33/0درصد) عالقه به رشته را بسيار زياد گزارش نموده

خيلي خوب ارزيابي کرده بودند از سالمت روان بهتري

و تنها  1نفر ( 1/6درصد) عالقه خيلي کمي به رشته

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

داشتند .مشاوره درسي توسط  152دانشآموز (32

مشاوره غيردرسي نيز دانشآموزاني که مشاوره

درصد) در سطح متوسط و تنها توسط  05دانشآموز

غيردرسي را خيلي خوب ارزيابي کرده بودند نسبت به

(معادل  9درصد) خيلي خوب ارزيابي شده بود .مشاوره

افراد با درک ضعيف از مشاوره غير درسي ،سالمت

غير درسي نيز توسط اکثر دانشآموزان  101نفر (21/2
درصد) در سطح متوسط ارزيابي شده بود .توزيع فراوني

روان بهتري داشتند ( 50/35±12/63در مقايسه با
.)09/31±12/75

ساير ويژگيهاي آموزشي و نيز ويژگيهاي غير آموزشي

مقايسه ميانگين و انحراف معيار سالمت روان به

در جدول  1نشان داده شده است.

تفکيک سطوح مختلف متغيرهاي آموزشي در جدول
 2نشان داده شده است.
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مبني بر محرمانه بودن اطالعات آنها نيز داده شد.

 52/99±11بود که نشان دهنده سطح متوسط سالمت
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وجود نداشت .به دانشآموزان مورد مطالعه اطمينان الزم

ميانگين نمره سالمت روان در دانشآموزان

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5231

/ 5336طب جنوب

سالمت روان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

بين اضطراب تضعيف کنننده ( )p=2/251 ،r=-2/211با

که بر اساس آن بين سالمت روان با انگيزش تحصيلي

سالمت روان رابطهي معنيدار وجود نداشت.

( )p=2/222 ،r=2/10و اضطراب تسهيل کننده
جدول  )5توزيع فراوني متغيرهاي غيرآموزشي و آموزشي
متغيرهاي غير آموزشي
شغل پدر

متغيرهاي آموزشي
تعداد

درصد

رشته تحصيلي

تعداد

درصد

کارگر و کشاورز

17

3/0

رياضي فيزيک

17

کارمند

133

26/6

علوم انساني

123

22/6

نظامي

63

12/6

فني حرفهاي

05

9

بازنشسته

69

13/1

کار و دانش

52

12/0

آزاد

222

02/0

عدم انتخاب رشته

121

21/6

بدون پاسخ

12

2/0

033

16/6

اول

پايه تحصيلي

شغل مادر

121

21/6

خانه دار
شاغل

60

12/1

دوم

156

31/2

بدون پاسخ

3

2/6

سوم

103

21/6

چهارم

93

11/6

تحصيالت پدر

عالقه به رشته

بيسواد

16

3/2

خيلي زياد

167

33/0

خواندن و نوشتن

37

7/0

زياد

127

25/0

زير ديپلم

115

23

متوسط

79

15/1

ديپلم

172

30/0

کم

11

2/2

باالي ديپلم

156

31/2

خيلي کم

1

1/6

بدون پاسخ

0

2/1

عدم انتخاب رشته

121

21/6

بي سواد

23

0/6

خيلي خوب

05

9/2

خواندن و نوشتن

62

12/0

خوب

117

23/0

زير ديپلم

111

37/6

متوسط

152

32/2

ديپلم

161

32/2

ضعيف

91

19/6

باالي ديپلم

65

13/2

خيلي ضعيف

19

17/1

بدون پاسخ

1

2/2

بدون پاسخ

1

2/2

مشاوره درسي

تحصيالت مادر

مشاوره غيردرسي

رتبه تولد
اول

169

33/1

خيلي خوب

57

11/0

دوم

152

32/0

خوب

126

21/2

سوم

72

10/0

متوسط

101

21/2

چهارم

07

9/0

ضعيف

90

11/1

پنجم و باالتر

59

11/1

خيلي ضعيف

122

22/2

بدون پاسخ

1

2/2

بدون پاسخ

2

2/0
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بيکار

0

2/1

علوم تجربي

125

21
17/0
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جهت بررسي رابطه اضطراب و انگيزش تحصيلي با

( )p=2/222 ،r=2/169رابطه معنيدار وجود داشت ولي

عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان دانشآموزان /

شكيب و همكاران

دموگرافيک آموزشي
متغير

سال تحصيلي

رشته تحصيلي

مشاوره درسي

مشاوره غيردرسي

اول

53/39±12/36

دوم

52/27±11/53

سوم

51/31±11/22

چهارم

09/21±12/31

علوم تجربي

09/56±12/51

رياضي فيزيک

07/79±12/02

علوم انساني

51/12±11/16

فني حرفهاي

53/10±12/15

کار و دانش

52/07±12/61

خيلي زياد

53/21±11/25

زياد

01/33±12/52

متوسط

01/12±12/62

کم

07/11±9/73

خيلي کم

06/31±13/51

خيلي خوب

55/63±12/32

خوب

52/77±11/12

متوسط

09/73±12/15

ضعيف

01/91±12/01

خيلي ضعيف

52/92±11/32

خيلي خوب

50/35±12/63

خوب

53/05±12/31

متوسط

09/06±12/97

ضعيف

09/31±12/75

خيلي ضعيف

52/39±11/52

2/101

2/631

0/356

0/117

3/930

*2/237

*2/230

*2/222

*

*

2/223

2/220

از نظر ارتباط بين متغيرهاي غير آموزشي با سالمت روان

داشتند در يک مدل رگرسيون خطي به روش مرحلهاي

مشخص شد که تنها بين تحصيالت مادر ( )p=2/220با

پيشرو ،مشخص گرديد که تحصيالت مادر

سالمت روان رابطه معنيدار وجود دارد ،بهطوريکه بر

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

اساس آزمون تعقيبي ( ،)LSDدانشآموزاني که تحصيالت

ارزيابي مشاوره غير درسي ( ،)p=2/220پايه تحصيلي

مادرانشان ديپلم بود از سطح سالمت روان بهتري نسبت به

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

سايرين برخوردار بودند ( .)53/07±11/92ميانگين و

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

انحراف معيار سالمت روان به تفکيک سطوح مختلف

کنندههاي معنيدار در تعيين سالمت روان دانشآموزان

متغيرهاي غيرآموزشي در جدول  3نشان داده شده است.

ميباشند .ضرايب مدل بيان کننده اين است که

به منظور ارزيابي و شناخت مهمترين عوامل تأثيرگذار

دانشآموزاني که به رشته خود عالقه خيلي زياد داشته

آموزشي و غيرآموزشي بر سالمت روان دانشآموزان،

و از نظر مشاوره غير درسي ارزيابي خوب و خيلي

با ورود متغيرهايي که رابطه معنادار با سالمت روان

خوب داشتند ،همچنين دانشآموزان سال اول نسبت به
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عالقه به رشته

ميانگين  ±انحراف معيار

F

P.value
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جدول  )3ميانگين و انحراف معيار سالمت روان به تفكيک سطوح مختلف متغيرهاي

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5231

/ 5331طب جنوب

با افزايش نمره استرس تسهيل کننده سالمت روان

پايينتري برخوردار بودهاند .ضريب تعيين مدل

دانشآموزان افزايش يافته است در حاليکه

( )R2=2/127نشان ميدهد که عوامل شناخته شده

دانشآموزان داراي مادران زير ديپلم و پايينتر نسبت

مؤثر در تحليلهاي اوليه  12/7درصد تغييرات در نمره

به سطوح تحصيلي ديپلم و باالتر و دانشآموزان رشته

سالمت روان را تبيين ميکنند.

جدول  )2ميانگين وانحراف معيار سالمت روان به تفكيک سطوح مختلف متغيرهاي
دموگرافيک غيرآموزشي
ميانگين  ±انحراف معيار

متغير غير آموزشي

کارمند

51/61±11/79
51/62±11/01

تحصيالت پدر

بازنشسته

52/22±11/79

آزاد

52/15±12/52

فوت شده

51/01±12/65

خانهدار

52/15±11/22

شاغل

51/66±12/10

بيسواد

52/32±12/67

خواندن و نوشتن

01/71±9/92

زير ديپلم

51/21±12/01

ديپلم

52/72±11/71

باالي ديپلم

51/50±12/96

فوت شده

50/19±12/52

بيسواد

2/096

09/32±12/50

زير ديپلم

3/106

53/07±11/92

ديپلم

*

2/220

51/26±12/33

ول

52/95±11/22

دوم

51/11±11/22

سوم

51/92±12/36

چهارم

09/27±12/72

پنجم و باالتر

51/11±12/11

2/521

جدول  )1ضرايب عوامل پيش گويي کننده مؤثر بر سالمت روان
دانشآموزان

http://bpums.ac.ir

2/779

01/75±12/22

باالي ديپلم

رتبه تولد

1/213

2/322

52/23±1/97

خواندن و نوشتن
تحصيالت مادر

2/392

2/110

عوامل پيشگويي کننده

β

خطاي معيار

شاخص T

تحصيالت مادر
عالقه به رشته تحصيلي
ارزيابي مشاوره غير درسي
نمره استرس تسهيل کننده
پايه تحصيلي
رشته تحصيلي

-3/656
3/621
2/900
2/230
3/506
-3/293

2/951
1/211
1/211
2/210
1/292
1/212

-3/106
3/330
2/193
2/716
2/700
-2/569

مقدار P
>2/221
2/221
2/220
2/226
2/226
2/211

2/735
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کارگر و کشاورز

09/01±7/51

نظامي

شغل مادر

P.value

05/62±9/06

بيکار

شغل پدر

F

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.012

ساير پايهها از سالمت روان باالتري برخوردار بوده و

رياضي نسبت به ساير رشتهها از وضعيت سالمت

شكيب و همكاران

بين رشته تحصيلي و کيفيت زندگي رابطه معناداري

سطح سالمت روان متوسطي برخوردار بوده و سالمت

رابطه معناداري بين رشته تحصيلي و اضطراب وجود

روان با متغيرهاي آموزشي ،انگيزش تحصيلي ،اضطراب

داشت ( .)19بهطوريکه استرس و اضطراب در

تسهيل کننده و تحصيالت مادر ارتباط داشت.

دانشآموزان رشته رياضي و فيزيک نسبت به سايرين

در مطالعه مظلومي و همکاران ( )1319که با هدف

بيشتر بود بهعبارتي از سطح سالمت رواني پاييني

بررسي رابطه بين استرس مزمن و کيفيت زندگي

برخوردار بودند .نتايج مطالعات موحديراد ( )1392و

دانشآموزان دختر دبيرستاني شهر يزد انجام گرفت،

حسيني ( )1379با يافتههاي مطالعه کنوني همخواني

دانشآموزان از سالمت روان در سطح متوسط

ندارند ( 22و  )21بهطوريکه در اين مطالعات بين

( )06/50±1/67برخوردار بودند ( .)3همچنين در
مطالعه غفاري و همکاران در سال  1392که به جهت
ارزيابي کيفيت زندگي جمعيت باالي  11سال شهر قم

رشته تحصيلي و سالمت روان رابطه معناداري وجود
نداشت که اين عامل را ميتوان به عدم تناسب تعداد
نمونهها در اين مطالعات نسبت داد.

انجام گرفت ،زنان از نظر نمره سالمت روان در سطح

در مطالعه اخير همراستا با مطالعات متعدد مشخص شد

متوسطي قرار داشتند ( )62/51±22/69که مؤيد مطالعه

که با افزايش سطح تحصيلي بر ميزان اختالالت رواني

کنوني ميباشد ( .)17در مطالعه نورباال و همکاران

افزوده شده و سطح سالمت روان پايين ميآيد (،11 ،1

( )2220شيوع اختالالت رواني در جنس مؤنث 25/9

 22و  ،)22به عبارتي با رسيدن دانشآموزان به پايه پيش

درصد بود که نشاندهنده پايين بودن سطح سالمت

دانشگاهي و نزديک شدن به آزمون کنکور سراسري

روان در اين جنس ميباشد ( .)7همچنين در مطالعه

نگراني درباره آينده موجب افزايش اضطراب و در

سلطانيان و همکاران ( )1313شيوع اختالالت رواني

نتيجه کاهش سالمت روان در آنها ميشود ،اين يافتهها

در کل دانشآموزان  02/7درصد بود که  00/1درصد

توسط مطالعه رجبي ( )1391تأئيد نميشود (.)23

آنان را دختران تشکيل ميدادند ( .)11با توجه به

مطالعات متعددي بين عالقه به رشته تحصيلي و

يافتههاي مطالعه اخير و مطالعات ذکر شده ضرورت

سالمت روان ارتباط معنيداري نشان دادند که مؤيد

توجه به سالمت روان در دختران نوجوانان بهويژه در

نتايج مطالعه اخير است ( 21 ،11و  .)20اين يافتهها

مقطع متوسطه که تحت فشار رواني زيادي هستند،

بدان معناست که ميزان رضايت دانشآموزان از رشته

مشخص ميباشد.

تحصيلي بر سالمت روان آنها تأثير دارد .مطالعه

نتايج مطالعه اخير در زمينه رابطه متغيرهاي آموزشي

مسعودزاده و همکاران ( )1313بين سالمت روان و

با سالمت روان همراستا با مطالعات متعددي ميباشد،
از جمله يافتههاي مطالعهي صادقيان و همکاران
( )1319نشان دهنده ارتباط معناداري بين رشته

نياز به مشاوره رابطه معنيداري گزارش نمودند که اين
نياز بهويژه در دختران بيشتر بود ( .)22همچنين
مطالعات متعددي ارتباط معناداري بين سالمت روان و

تحصيلي با سالمت روان در دانشآموزان دختر شهر

ارزيابي استفاده از خدمات مشاوره نشان دادند ،که با

همدان بود ( .)1مطالعه مظلومي محمودآبادي ()1319

نتايج مطالعه کنوني هماهنگ ميباشند ( 25 ،21و .)26
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بحث

عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان دانشآموزان /

/ 5325طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5231

ارتباط ميباشند ،لذا اين يافتهها تأييد ميکنند که

ديپلم بود از سطح سالمت روان بهتري نسبت به

استفاده از خدمات مشاوره به ميزان قابل توجهي

سايرين برخوردار بودند .مطالعات متعددي همراستا با

عوامل رواني اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهد.

يافتههاي مطالعهي کنوني ميباشند ( 22 ،11و  .)21اما

مشاوره در محيط تحصيلي نقش مهم و با ارزشي براي

پارهاي از مطالعات بين تحصيالت مادر و سالمت

سالمت روان دانشآموزان در بسياري از مدارس ايفا

روان تفاوت معنيداري نشان ندادند ( 3و  .)22بنابراين

ميکنند .به اين ترتيب ،مشاوره در محيط تحصيل بايد

سطح تحصيالت والدين بهويژه مادران از طريق ارائه

به عنوان يک عامل مناسب و مؤثر جهت کمک به

راهنماييهاي مناسب ميتواند نقش مهمي در بهبود

مقابله با مشکالت سالمت روان در نظر گرفته شود.

سالمت روان فرزندان داشته باشد.

يکي از شايعترين و بارزترين مشکالت تحصيلي

در تعدادي از مطالعات بين وضعيت شغلي والدين و

دانشآموزان پايين بودن انگيزش تحصيلي است .در

سالمت روان رابطه معناداري وجود نداشت که

اين مطالعه انگيزش تحصيلي و کليه زير مقياسهاي آن

همراستا با مطالعه حاضر ميباشد ( 11 ،3و  .)21اما در

با سالمت روان در ارتباط بود بهطوري که افزايش

برخي از مطالعات رابطه معناداري بين سطح

انگيزش موجب ارتقاء سالمت روان در دانشآموزان

تحصيالت پدر و سالمت روان نشان دادند که با نتايج

ميشد .در مطالعهي کارشکي ( )1393که جهت

مطالعه کنوني همخواني ندارد ( 22و  .)22همچنين در

بررسي رابطه انگيزش تحصيلي و کيفيت زندگي

اين مطالعه بين وضعيت سالمت روان و رتبه تولد

دانشآموزان شهر قاين انجام گرفته بود مشخص

ارتباط معناداري مشاهده نشد ،که با مطالعه راد

گرديد که بين کيفيت زندگي و انگيزش تحصيلي رابطه

( )1392همخواني دارد ( .)31در اين مطالعه بين سن

مستقيم و معناداري وجود دارد ( .)27پارهاي از

و سالمت روان رابطه آماري معنيداري وجود نداشت

مطالعات بين انگيزش تحصيلي و سالمت روان رابطه

که مطالعات متعدد موئد مطالعه کنوني ميباشد

معناداري را گزارش نمودند ( 21و  .)29همچنين در

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

پارهاي از مطالعات با ايجاد انگيزش تحصيلي از طريق

يافتههاي کنوني ميباشد ( 20 ،1و  .)32البته در اين

برنامههاي آموزشي در دانشآموزان ،سالمت روان

مطالعه مقطع تحصيلي با سالمت روان در ارتباط بود

بهبود يافته بود ( )32که اين نتايج همگي هم راستا با

که تا حدودي اثر همپوشاني با سن داشته است .از

يافتههاي مطالعه اخير ميباشد ،لذا با توجه به اهميت

داليلي که ميتوان در مورد تفاوت يافتههاي تحقيقات

انگيزش و نقش آن در بهبود سالمت روان بايستي

مختلف ذکر کرد ،ممکن است به دليل روشهاي

پايين بودن انگيزش در بين دانشآموزان را مورد توجه

پژوهشي متفاوت ،وسايل سنجش مختلف ،روشهاي

خاص قرار داد.

نمونهگيري متفاوت ،جمعيت مختلف و شرايط

نتايج مطالعه اخير در زمينه رابطه متغيرهاي

اجتماعي – اقتصادي متفاوت باشد که اين مطالعات در

غيرآموزشي با سالمت تنها بين سطح تحصيالت مادر

آن ،صورت گرفته است .بنابراين انتظار نميرود که
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نتايج مطالعات نشان داد که استفاده از خدمات مشاوره

با سالمت روان رابطه معنيدار وجود داشت،

شكيب و همكاران

عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان دانشآموزان /

در مطالعه حاضر بين سالمت روان و اضطراب

ميباشد که به نوعي ميتواند تعيين کننده جايگاه

تسهيلکننده رابطه معنيدار وجود داشت بهطوريکه با

اجتماعي يک خانواده باشد .نتيجه بهدست آمده در

افزايش اضطراب تسهيل کننده سالمت روان افزايش

پژوهش حاضر ،نشان دهنده اختالف معنيدار بين

مييافت ،اما بين سالمت روان و اضطراب تضعيف کننده

فرزندان مادر زير ديپلم در مقايسه با فرزندان مادر

رابطه معنيداري ديده نشد .بديهي است که اضطراب

داراي مدرک ديپلم و باالتر است .بهطوريکه فرزندان

تسهيل کننده از طريق بهبود عملکرد تحصيلي

داراي مادران با تحصيالت ديپلم و باالتر نسبت به

دانشآموزان موجب ارتقاء سالمت روان گردد (.)33

زيرديپلم از وضعيت سالمت بهتري برخوردار بودند.

مطالعه الريجاني ( )1317که جهت ارتباط قاطعيت و

مطالعه زارعيپور و همکاران ( )1319بر وضعيت

اضطراب بر دانشجويان پرستاري و مامايي شهر تهران

سالمت روان دانشآموزان پيش دانشگاهي شهر

انجام گرفت نشان داد که نيمي از دانشجويان پرستاري و

سلماس با آزمون رگرسيون لجستيک نشان داد،

مامايي (به ترتيب  56/6و  63/6درصد) داراي اضطراب

تحصيالت مادر پيشگويي کننده سالمت روان بوده

خفيف بودند که اثر سازنده داشته اما مابقي داراي

بهطوريکه دانش آموزان با مادران بيسواد نسبت شانس

اضطراب متوسط و باال بودند که اثرات ناگواري بر

ابتال به اختالالت رواني دو برابر نسبت به دانشآموزان

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

با مادران با تحصيالت دانشگاهي خواهند داشت (،)2

بين اضطراب امتحان و سالمت روان منفي بود ( 3و )19

اين يافته مؤيد نتايج مطالعه اخير ميباشد .درک فرد از

و از آنجاييکه در اين مطالعات تنها اضطراب تضعيف

وضعيت اقتصادي در سالمت روان تأثيرگذار است

کننده مورد بررسي قرار گرفته بود اين روابط منفي

بهطوريکه اگر فرد بر اين باور باشد که به موقعيت

گزارش شده ولي بر اساس يافتههاي مطالعه اخير اهميت

اقتصادي و اجتماعي باالتري تعلق دارد ،اين باور اثر

اضطراب تسهيل کننده بر سالمت روان بيش از اضطراب

حمايت کنندهاي بر سالمت او خواهد داشت؛ به

تضعيف کننده است و با توجه به اينکه اضطراب امتحان

عبارت ديگر هر چه قدر محيط خانه ،از امنيت و

پديدهاي رايج است که به وفور در مراکز آموزشي و

آسايش بيشتري برخوردار باشد ،فرد از لحاظ روحي و

تحصيلي ديده ميشود و همبستگي زيادي با عملکرد

رواني نيز آسايش بيشتري خواهد داشت و سالمت

موفقيتآميز يا ناموفق دانشآموز دارند برگزاري

رواني فرد را تحت تأثير قرار ميدهد .در اين زمينه

کالسهاي مشاوره جهت رفع اضطراب تضعيف کننده و

مطالعاتي انجام نشده لذا جهت بررسي ارتباط سالمت

ايجاد اضطراب تسهيل کننده ضروري به نظر ميرسد.

رواني با تحصيالت مادر نياز به پژوهشهاي کاملتري

همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد که تحصيالت

وجود دارد.

مادر ،عالقه به رشته تحصيلي ،پايه تحصيلي و

رشته تحصيلي ،اثر مختص به خود را در ميزان انگيزه

ارزيابي مشاوره غير درسي پيشگويي کنندههاي

و تالش دانشآموز و ايجاد روحيه آنها ميگذارد.

سالمت روان بودند.

رضايت و عالقه به رشته فاکتوري محافظت کننده در
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يافتههاي گزارش شده در مطالعات همه گيرشناسي با

وضعيت تحصيلي والدين ،يکي از مهمترين

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5231

/ 5323طب جنوب

سالمت روان بود ( .)32در مطالعه حسيني ( )1379نيز

است که برخي از پاسخ دهندگان به طور صادقانه

عالقه به رشته تحصيلي تأثير نيرومندي بر سالمت

پرسشنامهها را تکميل نکنند .همچنين ممکن است

روان نشان داد به گونهاي که هر چه ميزان عالقه به

دانشآموزان تحت تأثير عوامل زماني ،محيطي و زياد

رشته تحصيلي بيشتر باشد به همان نسبت سالمت

بودن تعداد سؤاالت قرار گرفته ،پاسخهاي متناسب با

رواني بهتر خواهد بود اين يافتهها همراستا با مطالعه

آن زمان خاص يا آن موقعيت را بيان کرده باشند که

اخير ميباشد (.)21

جهت رفع اين مشکل قبل از تکميل پرسشنامهها

در مطالعه اخير ،پايه تحصيلي پيشگويي کننده سالمت

درباره اهداف مطالعه توضيحاتي داده شد.

روان بود که اين عامل را ميتوان بهدليل در معرض
تصميمگيريهاي بزرگ قرار گرفتن و نزديک شدن به

نتيجهگيري

آزمون سرنوشتساز کنکور با رويدادهاي اضطرابزاي

نتايج اين تحقيق نشاندهنده سطح متوسط سالمت

متعددي آن نسبت داد.

روان در دانشآموزان مقطع دوم متوسطه بود که

در مطالعه اخير ،ارزيابي مشاوره غير درسي پيشگويي

ضرورت طراحي برنامههاي مداخلهاي جهت بهبود و

کنندهسالمت روان بود .در مطالعه يعقوبي و همکاران

ارتقاء سالمت روان را معين مينمايد ،بنابراين

( )1315نيز گروه مراجعه کننده به مراکز مشاوره در

سياستگذاران آموزشي وزارت آموزش و پرورش در

مقايسه با گروه غير مراجعه کننده ،از لحاظ سالمت

برنامهريزيهاي خود عالوهبر توجه به جنبه آموزش

عمومي در وضعيت بهتري قرار داشتند ( )25که مؤيد

دانشآموزان بايد سالمت روحي و رواني دانشآموزان

نتايج مطالعه اخير ميباشد.

را نيز مد نظر قرار دهند .از آنجايي که اضطراب تسهيل

با توجه به وضعيت سالمت روان در دانشآموزان

کننده ،خود بهعنوان يک عامل انگيزشي بوده و

توصيه ميشود تا آموزشهاي مربوط به سالمت روان

عملکرد شخص را بهبود ميبخشد لذا درجاتي از اين

از سنين نوجواني شروع شده و ارائه خدمات مشاوره

حالت ميتواند باعث عملکرد بهتر دانشآموزان شود.

در مدارس ،جهت کاهش مشکالت اضطرابي در

يکي ديگر از عوامل مؤثر بر سالمت رواني دانشآموزان

دانشآموزان مد نظر قرار گيرد .همچنين انجام

بررسي ميزان عالقه آنان به رشته تحصيلي و برگزاري

مطالعات ديگر بر روي دانشآموزان دختر و پسر در

جلسات مشاورهاي براي عالقهمند نمودن آنها به رشته

مناطق مختلف کشور توصيه ميگردد.

تحصيلي خود ميباشد .راهنمايي و مشاوره درسي و

از جمله محدوديتهاي مطالعه حاضر ميتوان به

غيردرسي موجب بازدهي و کارآمدي بيشتر نظام

جمعآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و

آموزشي ،افزايش پيشرفت تحصيلي ،کاهش افت

بهصورت خود گزارشدهي از دانشآموزان اشاره کرد.

تحصيلي و تقليل مشکالت رفتاري دانشآموزان ميشود.

در اين خصوص بايد گفت در مطالعاتي که براي

لذا جهت ارتقاء سطح سالمت روان دانشآموزان ،ارائه

جمعآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده ميشود

خدمات مشاوره درسي جهت عالقهمند کردن
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/ عوامل آموزشي و غيرآموزشي مؤثر بر سالمت روان دانشآموزان

شكيب و همكاران

سپاس و قدرداني

دانشآموزان و همچنين مشاورههاي غير درسي جهت

اين مقاله حاصل يافتههاي طرح تحقيقاتي مربوط به

کاهش مشکالت و برگزاري کارگاههاي آموزش مديريت

پاياننامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت سرکار

استرس بهويژه براي دانشآموزان رشته رياضي در

 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي،خانم زهره شکيب

سالهاي آخر مقطع دوم متوسطه گامهاي مفيدي در اين

 بدينوسيله از کليه شرکت کنندگان که.بوشهر ميباشد

 نتايج اين مطالعه ميتواند در برنامهريزيهاي.راستاست

با صبر و حوصله در انجام اين پژوهش ما را ياري

آموزش و پرورش و طرح بهداشت رواني وزارت

نمودند و همچنين معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

بهداشت مورد استفاده قرار گرفته و مقدمهاي جهت

.پزشکي بوشهر کمال تشکر و قدرداني را داريم

مطالعات گستردهتر و عميقتر در مناطق مختلف سطح
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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 noneducational 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 noneducational counseling, facilitating stress, the school year, and educational branch were predictors of
mental health (R2= 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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