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چکيده
مقدمه :نوجوانان به دلیل ذل ر از مرحلله بللوز ،از نرلر بلروز

D
I

واکنشها ی هیجلانی جلزح حساسلترون و بسلیی پل ور تلرون ا شلار
جامعلله محسللو مللیشللوند .توجلله بلله دوران بلللوز و اهمیللت بن ،
تشخیص و درمان زودرس عوا ی ناشی از اون دوران ضروری به نرلر
میرسد .بر همین اساس اون مطالعه با هلد ارتبلا سلنجی میلزان
واکنش های هیجانی با عوام جمعیتلی دانلش بملوزان پسلر مقطل
راهنمائی وکی از شهرکهای نرامی شهر تهران انجام ذرفته است.
روش :در وک مطالعه توصیفی -مقطعی،کلیه دانش بموزان پسر
راهنماوی مدارس دولتی وکی ازشهرک های نرلامی تابعله تهلران بله
تعداد 271نفر ملورد بررسلی لرار ذرفتنلد و واکلنشهلای هیجلانی
(افسردذی ،اضطرا و استرس) بنها توسل پرسشلنامه DASS21
اندازه ذیری شد  .سپس دادهها با استفاده از نلرم افلزار  SPSS17و
بزمونهای بمار توصیفی پارامتروک مورد تجزوه و تحلی رار ذرفت.
نتايج  :وافته های مطالعه نشان داد کله  % 55/5دانلش بملوزان
استرس در حد متوس و  % 21/7استرس شدود داشلتند .در زمینله
اضطرا نیز % 93/5متوس و % 21/6دارای اضلطرا شلدود بودنلد.
همچنللین از نرللر افسللردذی  % 53/9متوس ل و  % 25/1افسللردذی
شدود را نشان دادند .از مشخصلات دموذرافیلک مطالعله شلده فقل
بطور مستقیم بین سن پدر با میزان واکنشهای هیجلانی و ارتبلا بلا
پدر و عال ه به مراسم م هبی بطور معکوس ارتبا معنلی دار بملاری
دوده شد(.) p>1/15
بحث :بلا توجله بله شلیوس افسلردذی ،اضلطرا و اسلترس در
نوجوانان و احتمال تشدود اون واکنشها در دوران مسلئولیت پل وری
جوانی ،ضروری است ضمن انجام غربلالگری و مطالعلات جلام تلر در
اون زمینه ،تدابیر الزم از جمله تقووت میزان ارتبا با پدر و وا اوجلاد
زمینه عال ه به مراسم م هبی جهت کنترل وا کاهش اون واکلنشهلا
در مدارس بخصوص بلدلی بحلران دوران بللوز در مقطل راهنملاوی
اندوشیده شود
کليد واژههاا :اسلترس ،اضلطرا  ،افسلردذی ،نوجوانلان پسلر،
مشخصات جمعیتی
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Abstract
Introduction: The transition from juvenile
stage due to puberty, the most sensitive part and
the most vulnerable segments of society and
some reactions as emotional stress and anxiety
and depression and mental health problems from
this study are also in order to review the
Relationship between demographic factors and
emotional relations in middle school boys in the
military Town of Tehran.
Method: A descriptive study - cross-sectional,
all son students to one of the towns public
schools affiliated to Tehran Total 172 students
were measured their emotional reactions
(depression,
anxiety
and
)stress
by
DASS21questionnaire and then the data using
SPSS17 software test and Were analyzed by
parametric statistical tests.
Results: The results shown that the students had
54.5% average stress and 28.7% severe stress,
anxiety in 39.5% average and 10.6% have had
severe anxiety and depression also comments
49.3% average and 14.2% showed severe
depression. And demographic characteristics of
the study, only direct contact between older
father and communication with parents and
interest in the religious with the emotional
reactions of statistically significant inverse
)correlation was seen ( p<0.05
Conclusion: Considering the prevalence of
depression, anxiety and stress may trigger this
response young age of accountability, is essential
for the screening and more comprehensive
studies in this field and necessary measures,
including strengthening the relationship with the
father or create interest in the field of religious
schools, especially for crisis of puberty period
in middle school should be considered.
Key words: Stress, Anxiety, Depression,
Adolescence boy, Demographic factors
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مقدمه
دوران نوجللوانی وکللی از مهمتللرون و ارزشللمند تللرون
دورانهای زندذی هر فرد اسلت زولرا سلر بغلاز تحلوالت و
دذرذونیهای جسمی ،روانی و اجتماعی است و نیز دوره ای
بحرانلی اسلت کلله در بن بللوز اتفلا مللیافتلد(بللروورن و
مللوروس .)1111 ،در اوللن دوران عمللدتات اسللترس و تللنش
اوجاد شده بدلی عوام بیولوژوکی و حوزههلای اجتملاعی
مانند خانواده ،مدرسله ،ذلروه همسلاالن و جامعله بزرذتلر
اوجاد میشود که اون استرس بیولوژوکی وا زوسلتی بلدلی
تغییللرات جسللمی و بلللوز در دختللران در سللنین 21-26
سالگی و برای پسران  29-25سالگی اوجاد میشود (کسللر
و همکاران  .)1115از مهم ترون تحوالت اون دوره میتوان
به تراهرات بلوز روانی اشاره کرد کله شلام نگرانلیهلای
ناشی از تغییرات عالئم بلوز  ،توجه به هووت خود وا بحران
شناسللی خللود  ،تردوللد و دودلللی و بللی بللاتی ،شللتا و
دوذانگی و برتری جووی و جلی توجه دوگران  ،تصلورات و
تخیالت نوجوانی  ،زود رنجی و احساسی بودن ،کمروولی و
ذوشه ذیری ،درون ذراوی و اعمال منفی ،مخالفت جووی و
فرافکنی  ،بیماروهای روان تنلی و تلی یر بن در پیشلرفت و
وضعیت تحصیلی میباشد(صدوقی .)2911
اختالالت اضطرابی نیز وکلی از شلاو تلرون و نلاتوان
کننللده تللرون اخللتالالت روانپزشللکی دوران کللودکی و
نوجوانی محسو میشوند (کارتراوت-هلاتون و همکلاران
 1116؛ واتللرز و همکللاران  .)1111در زمینلله شللیوس
واکنشهای هیجانی مانند استرس  ،اضطرا و افسلردذی
در نوجوانان مطالعات زوادی انجام شده اسلت و بله طلور
کلی طبق مطالعات اپیدمیولوژوکی تخمین زده شده است
که  5-11درصلد کودکلان و نوجوانلان از نلوعی اخلتالل
اضطرابی رنج میبرند لینیان و همکاران ( )1111و رولن
و همکللاران ( )1117کلله در 25/3- 62/3درصللد مللوارد،
اضطرا و افسلردذی بله طلور همزملان دولده ملیشلود
(لینیللان و همکللاران 1111؛ اوسللااو  .)1111در ذللزار
سازمان جهانی بهداشت ( )1117نیز بمده است که حدود
 %11-21از نوجوانان کشورهای اروپائی وک وا چند ملورد
اخللتالل رفتللاری دارنللد .مللیبدوس وهمکللاران ()1117
نیزاضطرا توأم با افسردذی را در 91تا  75درصلد دوره
پیش نوجوانی و بین  15تا  51درصد در نوجوانان ذزار
کرده اند .منگروولکر ( )1112نیز عنوان میکند در  21تلا

 11درصللد کودکللان سللن مدرسلله عالئمللی بلله شللک
محرومیت اجتملاعی ،اضلطرا  ،انلزوا و حساسلیت بلاال ،
افسردذی و خود بذاهی بلروز ملیکنلد؛ و حتلی در بملار
باالتر بلگلبان ( )1113با بررسی بر روی  555دانش بملوز
دختر دوره متوسطه عربسلتانی در19 /7درصلد افلراد بلا
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استفاده از پرسشنامه استاندارد سلالمت روان SCL-90
نشانه ای از اختالل روانی ذلزار نملوده اسلت و فقل
26/9درصد دانش بموزان را فا د هیچ نوس اختالللی ککلر
کللرده ودر انتهللا پیگیللری سللالمت روان دانللش بمللوزان
بخصوص دختران را مورد تاکید رار داده است.
مطالعات انجام شده در اوران نیز حاکی از شیوس اون
اختالالت در نوجوانان و جوانان میباشد به طوری که
شروعتی ( )2912به دست بورده است که  9درصد
نمونههای روانپزشکی با سن 25سال و باالتر مبتال به
اختالالت شدودی بوده که در حالت هشدار دهنده ای
برای درمان و مرا بتهای ووژه روان پزشکی رار دارند.
 25/9درصد از مشکالت روان پزشکی ،مینور و 16/6
درصد ،ازساور مشکالت احساسی رنج میبردند و شاو
ترون تشخیص در اون مطالعه اختالل افسردذی
15/9درصد بوده است  .کزلی ( )2911نیز با مطالعه بر
روی  5111نوجوان تهرانی  51درصد دانش بموزان را
دارای اختالالت اضطرابی ذزار نموده است.
در بررسیهای انجام شده بر روی اضطرا کودکلان
دو فاکتور دموذرافیکی سن و جنس را مو ر دانسته اند به
طوری که برخی مطالعلات نشلان داده انلد کله دختلران
نسبت بله پسلران سلطوا بلاالتری از اضلطرا را نشلان
میدهند(کاسلتلو و همکلاران 1119؛ رنجبلر و همکلاران
.)2911در وا بیان شلده اسلت کله دختلران بله دلیل
تفاوت در سبکهلای تربیتلی و فاکتورهلای بیوللوژوکی و
تیپ شخصیتی مربو به جنس خلود عالئلم بیشلتری از
اضطرا را نشان ملیدهنلد (بلوودن و همکلاران .)1113
همچنین فرض بلر اولن اسلت کله اضلطرا کودکلان بلا
افزاوش سن بنها کاهش میوابلد .زملانی کله کودکلان بله
سطح خاصی از تکام شناختی میرسلند ،توانلاوی بنهلا
بللرای درک مو عیللتهللای خطرنللاک افللزاوش مللیوابللد و
مللیتواننللد مهللارتهللای الزم را بللرای کنتللرل و کللاهش
اضطرا فرا ذیرند .ذزار معلمان ،تصلووری از وضلعیت
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1- Symptom Check List.
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کودک در کالس درس و تعلامالت اجتملاعی او را چنلین
نشان میدهد ،مثالتکودک مبتال به فوبیا ،اضطرا خلود را
در خانه نشان نمی دهد ،اما در کالس درس اولن مشلک
خللود را بللا تللرس زوللادی کلله از ارزشللیابی دارد ،نشللان
میدهد(کن دال و همکاران1117 ،؛هان .)1113
در بسیاری از مطالعات در زمینه رابطه صحیح والدون
با فرزند به عنوان عام مو ر بر سالمت روان بنها تاکیلد
فراوان دارد از جمله بیرن و همکاران( )1112ارتبا مو ر
والدون با فرزندان را عام کمتر بلودن مشلکالت رفتلاری
در فرزنللدان ذللزار نمللوده انللد و مارشللال و همکللاران
( )1112نیز از نتاوج مطالعه خود وافته انلد کله کودکلان
محروم از پلدر افسلردذی ،اضلطرا و مشلکالت رفتلاری
بیشتری را نشان میدهند و در اون میان پسران به مراتی
بیشتر از دختران به اختالالت روانی دچار میشوند ؛حتی
شاهقلیان ( )2917بیان داشته است که در مطالعله ملورد
شاهدی ذزار شلده مامورولتهلای پلدران در خلانواده
توانسته است میزان بیش فعالی ،پرخاشگری  ،اضلطرا و
افسردذی را در کودکلانی کله پلدران بنهلا علدم حضلور
مستمر در منزل داشته اند بیشتر بوده است .بنچه مسللم
است ،وجود اضطرا در دوران کودکی ممکلن اسلت بله
عنوان زمینه ساز دوگر اختالالت روانی محسو شلود بله
طوری که حتی بن را پیشدربمد نلاراحتیهلای خلقلی و
پیشبینیکننده بروز افسردذی دانستهانلد و ولا حتلی در
بسیاری از مطالعات علت شناسی ،نتیجهذیری نملودهانلد
کلله بلین اخللتالالت دو طبلی در بزرذسللالی و اخللتالالت
اضللطرابی در دوران کللودکی ارتبللا مسللتقیم وجللود
دارد(جولین و همکاران  1111و ال ملاالک وهلالی فیللد
.)1111
در زمینه ارتبلا بلین مشخصله عال منلدی بله شلعائر
م ل هبی و سللالمت روانللی و اضللطرا ،مطالعللات مختلفللی
ذزار شده اند از جمله بذارد و همکاران (.)1121ملیولر و
همکللاران ( )1111و بللی اودوووللن و همکللاران ( )1113نیللز
مره ارتبا با خدای متعال را ،سالمت روانی بهتلر و کلاهش
استرس عنوان میکنند .در اوران نیلز مطالعلات بسلیاری بلر
نقش مثبت دون در اختالالت روانی و رفتلاری تاکیلد کلرده
است به عنوان مثال بهرامی و همکاران ( )2919در پژوهشلی
به رابطه مثبت و معنادار بین جهت ذیری م هبی با افلزاوش
سالمت روان و کاهش اخلتالالت روانلی دسلت وافتنلد و در
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مطالعه عنلدلیی و همکلاران ( )2913مشلخص ذردولد کله
هرچه میزان توک به خدا بیشلتر باشلد ،اضلطرا در افلراد
کاهش ملیوابلد .همچنلین نتلاوج پلژوهش بلقلان ببلادی و
همکاران ( )2913کله بلا هلد بررسلی رابطله معنوولت بلا
شللادکامی ،کیفیللت زنللدذی و بللروز اخللتالالت روانللی در
دانشجووان صورت پ ورفت نشان داد که به ذونه معنی داری
کیفیت زندذی و شادکامی در دانشجووان شلرکت کننلده در
نماز جماعت بیشتر و بروز اختالالت روانی در بنها کمتر بلوده
است .در مطالعه مجیدی و همکلاران ( )2913نیلز مشلخص
ذردود که بموز بموزههای دونلی باعلا افلزاوش سلالمت
روان و کاهش معنی دار اضطرا و افسردذی دانلش بملوزان
میشود .در بسیاری از پژوهشهلا بله رابطله بلین مل هی و
سالمت عمومی تائید شده است به عنوان مثال نتاوج حاصل
از مطالعات رجاوی و همکاران ( )2911که بلر روی  551نفلر
از دانشللجووان ،دانشللگاه بزاد اسللالمی واحللد مشللهد انجللام
پ ورفت نشان داد ،افرادی که نملرههلای بلاالوی در باورهلای
ملل هبی اساسللی داشللتند ،در سللنجش سللالمت عمللومی
نمرههای بیشتری کسی کردند.
به طور کلی مشکالت هیجانی در نوجوانان بعللت تکلرار و
شدت بروز هیجانات وکی از مسائلی است که رشلد و تکامل و
اجتماعی شدن بنلان را تحلت تلی یر لرار ملی دهلد و حتلی
افسردذی در نوجوانان ملیتوانلد منجلر بله تلرک تحصلی در
مدرسه ،ذروز از رفتارهای اجتماعی و حتی سلوح مصلر ملواد
مخدر ذردد (امیلی .)2003همچنین در مطالعه ای که توسل
بالنچللارد و همکللاران ( )1119بللر روی نوجوانللان بمروکللائی
صورت ذرفته است عالوه بر مشکالت کم توجهی ،بیش فعلالی
و مشللکالت رفتللاری و ذفتللاری و تللیخیر دررشللد  ،حللدود96
درصد کودکان اضطرا و افسردذی را ازخود نشلان داده انلد و
فرنللا نللدو ) 1115( ،نیزبیللان مللیکنللد کلله حللدود 21درصللد
نوجوانان اضلطرا را در دوره نوجلوانی تجربله ملیکننلد کله
عمدتات بصورتهای غیبت از مدرسه و تمارض بلروز ملیکنلد و
اون نکته را نیز وادبور میشود که علدم کنتلرل اولن اضلطرا
میتواند به مشکالت روانی در بزرذسا لی منجر شود.
بنللابراون غربللالگری و تشللخیص زودهنگللام اضللطرا ،
میتواند زمینه ساز انجام مطالعات دوگر در زمینه عل وابی
و تدابیر مرا بتی و کنترل و درمان شود.لینه بم و همکاران،
(. )1111با توجه به میزان فراوانی واکنشلهای هیجلانی در
نوجوانان  ،دراون مطالعه بر بن شلدوم تلا بلا هلد اصللی
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ارتبللا سللنجی عواملل جمعیللت شللناختی بللا میللزان
واکنشهای هیجانی دانش بملوزان پسلر مقطل راهنملائی
وکی از شهرکهای نرامی شهرتهران ،ضمن بررسی میلزان
فراوانی و ارتبلا سلنجی بن بلا مشخصلات فلردی دانلش
بموزان ؛نسبت بله جللی توجله مسلئولین املور تربیتلی ،
بهداشتی و فرهنگی سازمانهای نرلامی پیراملون اهمیلت
موضوس ،تدابیر ملدوروتی و بهداشلتی الزم ماننلد بملوز
مهارتهای زندذی ،ح مسئله و کنترل استرس و اضطرا
و کاهش اون واکنشها اندوشیده شود.
روش
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اون مطالعه ولک مطالعله توصلیفی – مقطعلی اسلت و
جامعه پژوهش در اون تحقیلق کلیله دانلش بملوزان مقطل
راهنمائی که در سال تحصیلی  2916-17در وکی از شهرک
های نرامی منتخی اطرا تهران مشغول به تحصی بودنلد.
نمونه ذیری بر اساس سرشماری کلیله افلراد حلائز شلراو ،
وعنی دانش -بموزان پاوله سلوم راهنملاوی ملدارس پسلرانه
دولتی ( 271دانش بموز) انجام ذرفت .ابزار ذرد بوری دادهها
در اون پژوهش ،شام فرم اطالعات دموذرافیک مشلتم بلر
سن ،شغ و میزان تحصیالت پدر و مادر ،وضعیت ا تصلادی
خانواده ،تعداد فرزنلدان و رتبله فرزنلدی ،معلدل و وضلعیت
تحصیلی ،میزان ارتبا با پدر و مادر ،ملر اعضلای نزدولک
در خانواده و وا تغییر بدرس طی وکسال اخیر و میزان عال له
به انجام فلرائ مل هبی و همچنلین پرسشلنامه اسلتاندارد
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 2DASS21می باشد .اون پرسشنامه شام  12سؤال است
که برای هر ولک از حلاالت هیجلانی اضلطرا  ،افسلردذی و
استرس  7سؤال در نرر ذرفته شده است .پرسشلنامه ،در دو
نسللخه  51و  12سللوالی توس ل لووبانللد و لووبانللد ()2335
طراحی شده است که فرم  12سوال بن در وک نمونه بلزر
 727نفللری از دانشللجووان ،بللا پرسشللنامه افسللردذی بللک
همبسللتگی بللاالئی (  r =) ./75را نشللان داده اسللت .اوللن
مقیللاس دارای رواوللی همسللان و افترا للی کللافی اسللت و در
تحقیقات مختلف مورد استفاده رار ذرفته اسلت .بله طلوری
که پوستولو و همکاران ( )1116در بررسی مقاوسه ای خود،
همبسلتگی اوللن پرسشللنامه را بللا پرسشللنامه  HAD1در
جامعه پرتغالی بدست بوردند .کراوفورد و هنلری  ،1119نیلز
1- Depression Anxiety and Stress scale21.
2- Hospital Anxiety and Depression.
www.SID.ir

در نمونه  2772نفری انگلستان اون ابزار را بلا دو ابلزار دوگلر
مربو به افسردذی و اضلطرا مقاوسله و پاولاوی اولن ابلزار
وعنی DASS21را با بلفای کرونباخ بلرای افسلردذی ، 1/35
اضللطرا  ، 1/31اسللترس  1/39و بللرای نمللرات کل 1/37
ذزار نمودند و در سال  1115نیز مجدد با مطالعه خود بلر
روی  2735نفر اعتبار اولن پرسشلنامه را ملورد تاکیلد لرار
دادند .همچنین در زمینه اعتبار و پاولاوی اولن پرسشلنامه در
جوام مختللف ادومنسلیا و همکلاران ( )1121و ان جلی و
همکللاران ( )1122در اوللران نیللز مللرادی پنللاه (، )2915
صاحبی(  )2911پاواوی اون ابزار را ا بات نموده اند به طلوری
که در مطالعه مرادی پناه بلفای کرونباخ در حیطه افسلردذی
 ، 1/35اضطرا  1/31و استرس  1/11ذزار ذردوده است
و بله طللور مکلرر در مطالعللات مختللف از جمللله وولیللامز و
همکللاران ( )1122و زابللوو و همکللاران( )1121و حللاجی
امینی و همکاران( )2913و اسدزندی و همکلاران(  )2931از
اون پرسشنامه استفاده نموده اند.
در اون مطالعه به منرور تجزوه و تحلی دادهها از
بزمونهای بماری توصیفی پارامتروک و بزمون بنالیز
واروانس وکطرفه و توکی استفاده شد  .به منرور رعاوت
اصول اخال ی ضمن اون که شرکت افراد در مطالعه کامال
بر اساس تماو افراد بود ،پرسشنامهها بدون ککر نام
تکمی شد و نتاوج حاص از تجزوه و تحلی افراد کامال
محرمانه و در پرونده افراد بت نگردود.
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در زمینه مشخصات دموذرافیک وافتلههلای پلژوهش
نشان داد که سن پدر اکثلر نمونلههلای مطالعله شلده در
محدوده  51 - 51سال ( ،)%63سن ملادر 91-51سلال
( ) %65تحصیالت پدر زور دوپلم ( ،)%65تحصیالت ملادر
زور سیک (  ،)%61شلغ کارمنلدی پلدر ( )%56و شلغ
خانلله داری مللادر ( )%13بللوده اسللت .همچنللین از نرللر
وضعیت تحصیلی ونملره معلدل بیشلتر از 26مربلو بله
سال ب ( ،)%71تعداد  1-9فرزنلد در خلانواده ( )%69و
رتبه اولی فرزند دانش بموز در بین خواهر و برادر (،)%51
مر افراد درجه  2وا  1در فامی و تغییر محی زنلدذی
و بدرس منزل طلی وکسلال اخیلردر اکثلر ملوارد وعنلی
( )%67عدم رخداد بدست بمد ( جدول شماره .)2

فصلنامه روانشناسي نظامي

ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنشهای هيجاني دانش آموزان پسر ...
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جدول شماره - 5فراواني مطلق و نسبي مشخصات دموگرافيک در دانش آموزان مطالعه شده

فراوانی

اکثروت

متغیر
سن پدر
سن مادر
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
شغ پدر
شغ مادر
وضعیت ا تصادی خانواده
تعداد فرزندان خانواده
رتبه در بین فرزندان
نمره معدل سال ذ شته
مر اعضای نزدوک خانواده
تغییر بدرس منزل
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فراوانی

 51-51سال
 91-51سال
ابتداوی ودوپلم
ابتداوی
کارمند
خانه دار
متوس و خو
1و 9نفر
اول
بیشتر از 26
عدم رخداد
عدم تغییر

o
e

میزان واکنشهای هیجانی دانلش بملوزان مطالعله شلده
نشان داد که  16/1درصد افراد مورد بررسلی دارای اسلترس
عادی و  55/5درصد دارای استرس متوسل و  21/7درصلد
دارای اسللترس شللدود بودنللد  96/6 .درصللد افللراد از نرللر
افسردذی ،عادی و 53/9درصلد دارای افسلردذی متوسل و

تعداد

درصد

223
221
221
219
36
259
255
211
71
211
225
225

%63
%65
%65
%61
%56
%13
%31
%69
%51
%71
%67
%67

 25/1درصد دارای افسلردذی شلدود بودنلد  53/3 .درصلد
دانش بموزان مورد بررسلی اضلطرا علادی  93/5 ،درصلد
دارای اضللطرا متوس ل و  21/6درصللد اضللطرا شللدود
داشتند (جدول شماره .)1
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جدول شماره  -2توزيع فراواني نسبي و مطلق ميزان واکنشهای هيجاني در دانش آموزان مطالعه شده

واکنشهای هیجانی
وضعیت

استرس

اضطرا

A

افسردذی

نمره ک

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نرمال

56

16/1

16

53/3

69

96/6

متوس

35

55/5

61

93/5

15

53/9

37

شدود

91

21/7

21

21/6

15

25/1

11

همچنین از نرر ارتبلا بلین میلزان واکلنشهلای
هیجانی و مشخصات دموذرافیک نتاوج حاکی از بن بود
که بین مشخصات سن مادر ،تحصیالت پلدر و مادروولا
شغ پدر و ملادر ،وضلعیت ا تصلادی خلانواده و رتبله
فرزندی و وضعیت ارتبا با مادر ارتبلا بملاری معنلی
دار نگردود ولی بین سن پدر ،ارتبا با پدر ،ارتبلا بلا

www.SID.ir

تعداد

درصد

59

91/1
56/1
21/3

معلم و عال ه کمتر به مراسم م هبی با حدا وکلی از
واکنشهای استرس،اضطرا و افسلردذی ارتبلا معنلی
دار بماری بدست بمد( ( )p>1/15جدول شماره .)9
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جدول شماره  -3ارتباط بين مشخصات دموگرافيک و واکنشهای هيجاني در دانش آموزان مطالعه شده

نوس واکنش هیجانی

اضطرا

افسردذی

نمره ک

سن پدر

1/17

1/59

*1/111

1/22

سن مادر

1/21

1/13

1/65

1/17

شغ پدر

1/99

1/2

1/15

1/11

شغ مادر

1/91

1/19

1/15

1/15

میزان تحصیالت پدر

1/17

1/55

1/17

1/91

میزان تحصیالت مادر

1/11

1/25

1/13

1/11

رتبه فرزندی

1/16

1/13

1/22

1/13

وضعیت ا تصادی خانواده

1/17

1/21

1/11

1/21

*1/15

1/15

1/91

./13

*1/12

1/12

1/15

1/16

1/55

1/23

1/97

*1/19

1/17

1/15

1/16

1/92

1/26

1/91

1/21

متغیر
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عال مندی به فرائ

م هبی

میزان ارتبا با پدر

میزان ارتبا با مادر

میزان ارتبا با معلمین

نمره معدل سال ذ شته

استرس

o
e
1/15

بحث و نتيجه گيری
وکللی از مشللکالت هیجللانی نگللران کننللده ای کلله
نوجوانان با بن درذیر هستند افسردذی ملی باشلد .بله
طوری که سازمان جهانی بهداشت ( )1115افسلردذی
را وکی از دالو ناتوانی عمده تا سال  1111پیش بینی
نموده و ذزار شده است که حدود  3درصد نوجوانان
دوره ای از افسردذی را تجربه می کنند و نوجوانانی که
اون تجربه را دارند احتمال ابتالی بنها به افسلردذی در
سالهای بعد بیشتر است.
اختالالت اضطرابی در کودکان و نوجوانان ممکن
است در وکی از اشکال اضطرا جداوی ،اختالل
اضطرا عمومی ،اضطرا اجتماعی ،اختالل هراس،
اختالل وسواسی -جبری ،فوبیای خاص،اختالل استرس
حاد و اختالل استرس پس از سانحه وجود داشته باشد
(موروس و همکاران. )1111 ،با توجه به شیوس باالی
بن در بین کودکان و نوجوانان و پیامدهای ناشی از بن
بخصوص در نوجوانی و جوانی و حتی بزرذسالی،
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تشخیص زودرس و درمان بن جهت پیشگیری از
عوا ی بسیی زای بونده ضروری است .هد اصلی اون
مطالعه نیز ارتبا سنجی عوام جمعیت شناختی با
میزان واکنشهای هیجانی دانش بموزان پسر مقط
راهنمائی بوده است و نتاوج بن نشان داد که ،اضطرا
در 93/5درصد دانش بموزان مطالعه شده وجود داشت

c
r

و میزان استرس هم فق

A

در حدود  2/9دانش بموزان

نرمال بوده و در  55/5درصد افراد میزان استرس در
حد متوس بود  .در مورد میزان افسردذی نیز تقروبات
نتاوج مشابهی بدست بمد به طوری که53/9درصد افراد
افسردذی در حد متوس را نشان داده اند .اون وافته
با مطالعه( بایارم و بیلگل  (1111 ،که در ترکیه بر روی
 2627دانشجو با استفاده از پرسشنامه  DASS42انجام
شده و میزان استرس را  ، %17اضطرا را 57/2درصدو
افسردذی را  17/2درصد ذزار نموده اند ووامطالعه
آل گلبان (،)1117که با بررسی بر روی  2719دانش
بموز عربستانی بااستفاده از پرسشنامه  DASS21میزان

ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنشهای هيجاني دانش آموزان پسر ...

استرس را  95/5درصد ،اضطرا  51/3درصد و
افسردذی را  91/1درصد بدست بورده اندتطابق دارد.
همچنین با مطالعه ای که توس جوزفین ( ،)1116از
طروق اونترنت و با استفاده از ابزار  DASS21بر روی
 7325دانش بموز کره ای صورت ذرفته ودر بن نشان
داده است که  92درصد نمره واکنشهای هیجانی
نرمال و  52درصد نمره متوس و  17درصد نمره
واکنش هیجانی شدود داشته اند ،همخوانی دارد.
در اوران نیز مطالعه کامالت مشابهی انجام نشده
است ولی با استفاده از ابزارهای استاندارد دوگر
محققین به نتاوج مشابهی رسیده اند از جمله مطالعه
رنجبر و همکاران ( )2911در تبروز نشان داد که
99/1درصد از نوجوانان پسر  65/7درصد نوجوانان
دختر اختالالت اضطرابی داشتند .همچنین کزلی
( )2911در مطالعه انجام شده بر روی حدود 5111
نوجوان تهرانی پسر و دختردر مقط راهنماوی 51
درصد افراد را دچار اختالالت اضطرابی ذزار نمود .از
نرر افسردذی نیز بر اساس مطالعات بروجنی و
همکاران ( )2911در اصفهان شیوس افسردذی بالینی
در نوجوانان حدود 59/5درصدذزار شده است  .در
مطالعه ای که توس منیر پور و همکاران ( )2919با
عنوان بررسی ارتبا ووژذیهای جمعیت شناختی با
میزان شیوس افسردذی در دانش بموزان دبیرستانی
تهران صورت ذرفت  911دانش بموز با پرسشنامه بک
مورد بررسی رار ذرفتند .وافتههای پژوهش نشان داد
 11/1درصد دانش بموزان فا د افسردذی و 72/1درصد
بنها درجاتی از افسردذی را داشته اند .ظهیرالدون و
همکاران ( )2919نیز در بررسی خود در شهر فیروزکوه
 79درصد دانش بموزان دختر و  51درصد دانش
بموزان پسررا افسرده ذزار نموده اند که اون وافتهها
نیز در دانش بموزان پسر انجام شده با مطالعه ما
همخوانی دارد .ولی در مورد دانش بموزان دختر تا
حدودی اختال دارد و توجیه اون اختال میتواند اون
باشد که بطور کلی شیوس اختالالت روانی در زنان و
جنس مونا بیشتر میباشد.
در زمینه مشخصات دموذرافیک دانش بموزان
مطالعه شده و ارتبا بنها با میزان واکنشهای هیجانی

D
I

S
f

o
e

www.SID.ir

فصلنامه روانشناسي نظامي

 06

نتاوج اون مطالعه نشان داد که متغیرهائی مانند سن
مادر ،میزان تحصیالت پدر و مادر ،شغ پدر و مادر،
رتبه فرزندی و وضعیت ا تصادی خانواده و همچنین
میزان ارتبا با مادر با هیچکدام از واکنشهای هیجانی
مطالعه شده ی دانش بموزان ارتبا معنی داری
نداشت ولی با سن باالتر پدر و میزان افسردذی ،ارتبا
بیشتر با پدر و استرس و همچنین ارتبا با معلمین و
استرس و عال مندی به فرائ م هبی و استرس
ارتبا بماری معنی داری بدست بمد که اون وافته با
نتاوج مطالعات بوما و همکاران( ،)1117بروجنی و
همکاران ( )2911و جعفری ( )2911در زمینه ارتبا
مناسی و بیشتر والدون با نوجوانان و میزان استرس و
اضطرا بنها همخوانی دارد و شاود بتوان سن باالتر
پدر و اختال سنی با فرزندان را زمینه ساز نداشتن
نشا کافی و ارتبا کمتر با فرزندان و بدنبال بن
اختالالت رفتاری در فرزندان بخصوص نوجوانان پسر
دانست .به طوری که در همین ارتبا ذاربر ()1116
وهاونستین ( )1119بیان میدارند که عالوه بر مسائ
محیطی که بر افسردذی نوجوانان تا یر دارد فرزندان
والدونی که افسرده هستند در مقاوسه با والدون غیر
افسرده ،اختالالت خلقی بیشتری را نشان میدهند.در
زمینه وکی ازنتاوج اون مطالعه که بین میزان
عال مندی دانش بموزان با کمتر بودن میزان
واکنشهای هیجانی نیز نتاوج مطالعاتی از بی بذارد و
همکاران ( ،)1121مییر و همکاران ( )1111و بی
دووون و همکاران ( )1113که مره دونداری را،
سالمت روانی بهتر و کاهش استرس عنوان میکنند و
وا مطالعات در اوران نیز که بر رابطه مثبت و معنادار
بین جهت ذیری م هبی با افزاوش سالمت روان و
کاهش اختالالت روانی تاکید داشته اند همخوانی دارد
(شجاعیان  ،2912بهرامی  2919و موران .)2913
بنچه مسلم است نتاوج اکثر وافتههای فو با نتاوج
اون پژوهش همخوانی دارند و تفاوت جزئی برخی از
اون مطالعات ممکن است بدلی عواملی مانند ابزار بکار
ذرفته شده برای تعیین میزان واکنشهای هیجانی ،
سن و مقط تحصیلی دانش بموزانی که میزان
واکنشهای هیجانی در بنها مورد بررسی رار ذرفته
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است ؛همچنین وضعیت اجتماعی و ا تصادی و شهری
که دانش بموزان در بن سکونت دارند باشند .ولی بنچه
در همه مطالعات مورد تیکید وا شده است نگاه وا
بینانه به شیوس نسبتات باالی واکنشهای هیجانی مانند
استرس  ،اضطرا و افسردذی در نوجوانان و توجه به
پیامدهای نگران کننده بن برای دورانهای بعد زندذی
اون افراد ضروری میباشد و کم توجهی به اهمیت
سالمت روانی نوجوانان در اون مقط سنی میتواند
سالمت روانی بونده فرد را تحت تا یر رار دهد.
بطوری که روتر و تیلو (،)1111در اون زمینه عنوان می
کنند مدارک تجربی زوادی وجود دارد که نشان
میدهد بین و او تلخ و منفی استرس زای زندذی و
افسردذی در کودکان و نوجوانان ارتبا وجود دارد.
لووون سو (، )1111نیز با مطالعه بر روی  126نوجوان
دارای افسردذی و پیگیری بنها در سنین  15و 91
سالگی بر اون موضوس تاکید داشته اند .از طرفی حتی
کروستی و همکاران ( )1117وذاربر ( )1116و
هاونستین ( )1119چانگ ( ،)2002پرور مهارتهای
عاطفی  ،ح مسئله و مهارتهای اجتماعی به
نوجوانان و مهارتهای ارتباطی به والدون بنها به منرور
کنترل و کاهش خشم و عصبانیت و افسردذی و کاهش
افکار خودکشی دانش بموزان را مورد تاکید رار داده
است.به همین دلی الزم است در خانوادهها و بخصوص
مدارس تدابیری مانند شناخت عوام استرس زا و
بموز مهارتهاوی برای تعدو و کنترل بنها اندوشیده
تا بتوانیم در راستای سالمت نس بتی مؤ ر باشیم.
عدم امکان تعمیم اون وافته به جامعه ی دانش
بموزان از محدودوتهای اون مطالعه میباشد و انجام
مطالعات جام تر بخصوص با بررسی عل و عوام مو ر
و راههای کنترل و کاهش بن پیشنهاد میذردد.
نتاوج اون مطالعله نشلان داد کله درصلد زولادی از
دانللش بمللوزان مطالعلله شللده دارای حللدا وکللی از
مشکالت روانی مانند استرس ،اضطرا و ولا افسلردذی
مللیباشللند و بللا توجلله بلله وجللود چنللین مشللکلی در
شهرکهای نرامی و ارتبا بن با میزان ارتبلا دانلش
بموز با پدر و همچنین میزان عال ه به فرائ مل هبی،
پیشنهاد میشود بخصوص برای خانوادههای نرامی کله
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ماموروتهای طوالنی و متوالی میتواند ا تضلای حرفله
ای بنها باشد اون نکته مد نرر مسلئولین مربوطله لرار
ذیرد تا تلدابیری جهلت کنتلرل خلالح حضلور پلدر در
خانواده بخصوص در سنین نوجوانی بگونه ای حدا با
کوتاه کردن دوران ماموروت اندوشلیده شلود  .از طلر
دوگر اوجاد وتقووت زمینههلای عال منلدی مل هبی در
نوجوانللان و همچنللین غربللالگری نوجوانللان در سللطح
جامعللله و انجلللام مطالعلللات مداخلللله ای در زمینللله
راهکارهللای کنتللرل و کللاهش اوللن اخللتالالت توصللیه
میذردد.
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