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Contemporary Psychologyروانشناسی معاصر
,(.Suppl)13912013,7، 7، )نامهویژه(،256-251 251-256

در نوجوانانمیمت عموسالروانی وهايویژگی

3، لیال اسماعیلی2، ابوالقاسم نوري2، اصغر آقایی*1فرشته افسر

f.afsar2011@yahoo.com) اصفهان(وراسگان خواحد کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی،1
اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی، خوراسگان ،یشناسگروه روانمیعضو هیئت عل2

دانشگاه اصفهان، شناسیدانشجوي دکتري روان3

چکیده
آموزان و دانشجویان اري شامل کلیه دانشمعه آمجا. نوجوانان بودمیروانی دوران نوجوانی بر سالمت عموهايهدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی

نفر 368حجم نمونه شامل. گیري در دسترس بودو نمونه ايچند مرحلهايگیري به شیوه خوشهروش نمونه. سال، بود25تا11شهر اصفهان با گروه سنی 
. بود) GHQ(میدوران نوجوانی و پرسشنامه سالمت عمووانیرهايشامل پرسشنامه محقق ساخته ویژگیابزار تحقیق . بود) دخترنفر192نفر پسر و 176(

استقالل جویی، تغییرات رفتاري، مطلوبیت ،انتقاد و چالش، ظاهر و روابط رمانتیک،کلی با عاملهاي اضطرابمیسالمت عمونشان داد که بین نتایج
.نده نگري، سردرگمی، شرم  و کمرویی رابطه معناداري وجود داردایاجتماعی،

نوجوانانهاي روانی؛ویژگیسالمت روان؛: هالید واژهک

مقدمه
دوره نوجوانی دوره پیاژه و والن). 2006دامیکو، مایرز و شاپرو،داشفی،(شودمینوجوانی در اکثر کشورها یک دوره انتقال از زندگی محسوب 

این گزل.کردمیي و اضطراب تلقی رهمراه با بیقران دورهعنواه نوجوانی را بلها).1373احمدي،(نی و انقالب شخصیتی است آشوب درو
گردند و تعارض با میکه نوجوان در پی استقالل رسد یکی از دالیل آنمیبه نظر .کندمینبا خصومت و طغیان علیه قدرت بیادوره را همراه

اضطراب و پرخاشگريافسردگی،،طوري که زود رنجیه ب).1384خویی نژاد و رجایی،(ن دوران باشدایوالدین و جامعه دارند به خاطر ویژگی
آشتیانى، فتحىاجلى،امینى،حاج(پردازين و حاالت رویایی و خیالتالش براي کسب تایید دیگرا،ندهیآ، نگرانی در مورد)1378محبوبیان،(

،ن دوران یک دوره تغییرات فیزیکیاینوجوان دریبه طور کل. خوردمیر بیشتر نوجوانان به چشم ، د)1387،انعبادى، دیبایى و همکار
).2010برمن،(دنکنمیشناختی را طی روان

ن امر مهم ارتباط و تاثیر سالمت روان بر کارکردهاي ایاست، علتمهم یکی از موضوعات (general health)امروزه سالمت روان
سطوح شناختی، هیجانی و رفاه و آسایش و نیز عدم وجود اختالل روانی به سالمت روان اصطالحی است که براي توصیف . مختلف انسانی است

هاي نوجوان کنند همین امر مانع پیشرفت توانمنديمیاز سوي دیگر نوجوانانی که مشکالت را در سالمت عمومیشان  تجربه ، رودمیکار 
درصد پیش از نوجوانی و بین 75تا 30راب توام با افسردگی را در اضط) 2007(مطالعه میادوس).2006رکرت و والکر، کاپفان، مورال،(گرددمی
در تحقیق خود گزارش کرد که اضطراب و افسردگی همراه با اختالل انطباقی از همچنین رفیل.درصد در دوره نوجوانی گزارش نمود50تا 25

ن دوران ایهايیکی از ویژگی). 1387ساعی، دوند وسپهرمنش، احم(دهدمیمسائل عمده سالمت روان هستند که در دوران نوجوانی رخ 
و پرطرفدار از نظر اجتماعی به جاي د براي پاسخ دادن مطلوب افراکه عبارت است از تمایلاست)social desirability(مطلوبیت اجتماعی
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) 1391(و جوانمیريمینتایج تحقیق ابوالقاس).1385بابانظري،وتقويرضا(دهندمیاعتقاد دارند یا انجامکنند،میتوصیف آنچه واقعاً فکر 
با توجه به از سوي دیگر . دهدمیسطح پایین مطلوبیت اجتماعی و سطوح باالي سالمت روان پیشرفت تحصیلی را افزایش نشان داد که 

صیلی،قطع روابط خانوادگی، باعث شکست تحمیچرا که نبود سالمت عمو.نوجوان نیز حایز اهمیت استمین دوران سالمت عموایحساسیت
).2011هکت، اسام و تودشن،(گرددمیرفتارهاي ضد اجتماعی 

درصد 3/14نشان داد که ) 1388(احقر ونتایج پژوهش منظر غیباست انن دورایهاينیز یکی دیگر از ویژگیو استقالل طلبیکمرویی
کوگو ودوگاناکیوز،،لیزژیکپژوهشنتایج.ر حالت مخاطره آمیز هستنددرصد نیز د7/15و نشجو از نظر کمرویی در سطح پایینافراد دا

نشان داد که سطوح کمرویی در ) 2010(باس .دارندزیاديمنفیاحساساتهستندکمروکهجوانانیاکثرکهاستآنبیانگر) 2004(
طوالنی شدن دوره .پسر استآموزاندانشر بیشتر از دختآموزاندانشدختر بیشتر و احساس تنهایی در آموزاندانشآموزان پسر از دانش

در بررسی تحول ) 1996(و فرالنگ و کارتمل ) 1998(رابرتز . وابستگی به خانواده را افزایش داده استوتغییر در اولویتهاي جوانان ،نوجوانی
سرمایه گذاري تحصیلی و تکمیل تحصیالت دانشگاهی هاي شغلی میل بهجاد شده در بازار کار و فرصتایتجربه جوانی نشان دادند که تغییرات

دبیرستانی یزد انجام گرفت، آموزاندانشکه بر روي ايمطالعه).1388زکایی، (باعث شده که نوجوان مایل به اقامت طوالنی تر در خانواده باشد
آموزاندانشدرصد 1/39و همکاران نیز نشان داد مطالعات مسعودزاده .درصد است01/19آموزاندانشنشان داد که میزان شیوع اضطراب در 

آموزاندانشدرصد از 64همچنین در یک بررسی اخیر .د که بطور معنادار در دختران بیشتر از پسران استنباشمیمشکوك به اختالل روانی 
و ) 1376(نتایج تحقیقات بهرامی.)1388،صادقیان، مقدري کوشا و گرجی(درصد افسردگی را نشان داده اند15دختر اضطراب بالینی و 

دبیرستانی درجاتی از اختالالت اضطراب را گرفتار هستند و میزان آن در دو جنس متفاوت است آموزاندانش، نیزنشان داد که )1375(مشکانی
نوجوانانازدرصد10د کهنشان دا،)1383(ساعی یاوري،،احمدوندمنش،نتایج تحقیق سپهر).  اضطراب دختران بیشتر از پسران بوده است(

.شدندشناختهروانیاختاللبهمشکوكدبیرستانی،
نوجوانان تاثیر مین دوران و تغییرات ناشی از دوران بلوغ بر سالمت عموایهايا ویژگییآشود کهمین سوال مطرح ایبا توجه به مسائل فوق

ی مانند تنظیم هیجان، عملکرد خانواده و هوش هیجانی هاییریبر روي متغمیعمودارد؟ از آنجایی که اکثر پژوهشهاي انجام شده درباره سالمت
درفرایند دوران ران که ایتواند در حفظ بهداشت روان نوجوانان در کشورمیهان ویژگیایرسد شناختمیبه نظر ه اند،و نظایر آن تاکید داشت

روانی دوران نوجوانی و تاثیر آن بر سالمت هايضر با هدف تعیین رابطه ویژگیبه همین منظور پژوهش حا.اهمیت خاصی داشته باشد،گذراست
.نوجوانان صورت گرفتمیعمو

روش
کنندگان و طرح پژوهششرکت 

90در سال 25تا 11ودانشجویان شهر اصفهان با گروه سنی آموزاندانشجامعه آماري شامل کلیه . بودپژوهش مورد نظر از نوع توصیفی  
که از بود)نفر دختر176نفر پسر و 192(نفر401حجم نمونه شامل وايچند مرحلهايري به شیوه خوشهش نمونه گیري، نمونه گیرو. بود

ن ایاز بین کلیه مدارس راهنمایی دخترانهو گانه اصفهان یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب 5از بین نواحی .جامعه مذکور انتخاب گردید
و از دانشجویان دانشگاه اصفهان و ) 65نفر (و پسرانه) نفر67(ن ناحیه ایهاي دخترانه، از بین دبیرستان)نفر75(و پسرانه ) نفر68(ناحیه 

آوري پرسشنامه جمع368تعداد نهایتدر.به صورت نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند) نفر پسر46(،)نفر دختر62(خوراسگان نیز به تعداد
.شد
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زاراب

روانی دوران هاياندازه گیري ویژگیبراي:)1390وگلپرور،نوري،افسر، آقایی(دوران نوجوانی هايپرسشنامه ویژگی
نفر از کارشناسان 8ن پرسشنامه  از ایبراي بررسی روایی صوري و محتواي.سوال تهیه و آماده اجرا شد56امحقق ساخته بنامهنوجوانی پرسش

تحلیل . سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس استفاده شدبراي بررسی.ی استفاده شدو متخصصان دانشگاه
هاي ویژه باالتر از عامل با ارزشp،12>001/0و 3/337550و آزمون کرویت بارتلت 935/0برابر kmoعاملی انجام شده طی یک مرحله با 

در پایان براي بررسی . ي شدگذارعامل، نام12بر اساس محتواي سؤاالت قرار گرفته بر . سشنامه را تبیین نموددرصد از واریانس کل پر1،87/48
،)7/0(انتقاد و چالش،)76/0(عوامل، اضطراب 12هاي آن، آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب براي پرسشنامه و خرده مقیاساعتبار

، )6/0(گرایی، همسال)6/0(، تغییرات رفتاري)5/0(، نگرانی از سالمت عمومی)7/0(جویی و تعارضستقالل، ا)7/0(ظاهر و روابط رمانتیک
نگري و ندهیآ،)39/0همبستگی دو سویه(، جسارت و بی باکی)29/0همبستگی دو گویه (، مطلوبیت اجتماعی)6/0(گرایی و خیال پردازيآرمان

از مقیاس لیکرت هان ویژگیایبراي سنجش. دست آمده ب) 4/0همبستگی دو گویه (و شرم و کمرویی) 23/0همبستگی دو گویه(سردرگمی
.استفاده شد

که در پرسشنامه حاضر مورد بررسی قرار میپرسشنامه سالمت عمومیتیآ28فرم ):1972(گلدلبرگمیپرسشنامه سالمت عمو
در تحقیق احمدیان . باشدمیاختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی اضطراب،جسمانی،هايده مقیاس نشانهداراي چهار خر. گرفته است

اختالل در کارکرد اجتماعی، اضطراب،، جسمانیهايي نشانههاآزمون از طریق آلفاي کرونباخ به ترتیب براي خرده مقیاساعتبار،)1384(
.بوده است90/0و 48/0،85/0، 77/0، 77/0ت از افسردگی و مقیاس کلی سالمت روانی عبار
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نتایج

و نمره کلی سالمت عمومیهاروانی نوجوانانی و خرده مقیاسهايهمبستگی ویژگی. 1جدول 
و نمره کلی سالمت عمومیهاخرده مقیاس متغیر

سالمت عمومیافسردگیعملکرد اجتماعیاضطرابجسمانیهاينشانه
r**283/0**279/0*104/0**26/0**315/0 گرانی و اضطرابن

r**188/0**199/0008/0-**11/0**166/0 انتقاد و چالش

r**185/0**252/0001/0-**19/0**217/0 ظاهر و روابط رمانتیک

r**211/0**197/0054/0-**236/0**208/0 استقالل جویی و تعارض

r*119/0**145/0049/0-032/0083/0 متنگرانی از سال

r*13/0**185/0*132/0**143/0**199/0 تغییرات رفتاري

r092/0**128/0039/0-083/0093/0 همسال گرایی

r089/0**133/0038/0023/007/0 آرمان گرایی و خیال پردازي

r**157/0**213/0026/0-**14/0**168/0 مطلوبیت اجتماعی

r027/0033/0009/0-009/0021/0 جسارت و بی باکی

r**18/0**169/0012/0*12/0**163/0 آینده نگري و سردرگمی

r**138/0**149/0072/0**149/0**174/0 شرم و کمرویی

و نگرانی و اضطراب، انتقاد و چالش، ظاهر و می عموجسمانی سالمتهايشود بین خرده مقیاس نشانهمیمشاهده 1چنان که در جدول 
و شرم و کمرویی مینگري و سردرگندهیآاجتماعی،سالمت، تغییرات رفتاري، مطلوبیتجویی و تعارض، نگرانی ازروابط رمانتیک، استقالل
می ن خرده مقیاس و تماایدهد که بینمیان نش1نیز جدول میدر مورد خرده مقیاس اضطراب سالمت عمو.باشدمیرابطه همبستگی معنادار 

بنا بر میخرده مقیاس عملکرد اجتماعی سالمت عمو.روانی نوجوانی به غیر از جسارت و بی باکی رابطه همبستگی معنادار استهايویژگی
نیز با میخرده مقیاس افسردگی سالمت عمو.تنها با دو ویژگی نگرانی و اضطراب و تغییرات رفتاري رابطه همبستگی معنادار دارد1نتایج جدول 
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جویی و تعارض، تغییرات رفتاري، مطلوب نماي اجتماعی،نگرانی و اضطراب، انتقاد و چالش، ظاهر و روابط رمانتیک، استقاللهايویژگی
نگرانی و اضطراب، انتقاد هايا ویژگیکلی بمیسالمت عمو،و در نهایترویی رابطه همبستگی معنادار داردو شرم و کممینگري و سردرگندهیآ

و شرم و کمرویی مینده نگري و سردرگیآجویی و تعارض، تغییرات رفتاري، مطلوب نماي اجتماعی،و چالش، ظاهر و روابط رمانتیک، استقالل
.رابطه همبستگی معنادار دارد

بحث
روانی و هايبین ویژگینتایج نشان داده. داخته شدرپمیت عموروانی با سالمهايبه بررسی رابطه و تاثیر ویژگی،در پژوهش حاضر

و فقط تفاوت معنادا بوددر تمام ابعاد پرسشنامه میروانی و سالمت عموهايبین ویژگی. نوجوانان تفاوت معناداري وجود داردمیسالمت عمو
و مین تحقیق با نتایج ابوالقاساینتایج.معناداري وجود نداشتهاي نگرانی از سالمت عمومی، همسالگرایی و آرمانگرایی تفاوت خرده مقیاس

عنوان گذار به تجربه.همسو بوده است) 1388(و صادقیان و همکاران ) 2007(، کیت)1375(و مشکانی) 1376(، بهرامی)1391(جوانمیري
وان خواستار جشود از یک طرف نومیگانگی نوع دوو فرد دچار یک گیردمیوان در موقعیت جدیدي قرار یندي است که در طی آن نوجآفر

د توام با انتومین تعارض ایگردد کهمین دوران دچار تعارض ایاستقالل است و از یک طرف به خاطر محدودیتهاي محیط و طوالنی شدن
مقاطع مختلف تحصیلی عوامل توجه بهبا ،به بیان دیگر.نوجوان تاثیر داردمیالبته عوامل مختلفی در سالمت عمو.و تنش باشداضطراب 

بر عزت نفس و خلقیات ايکدام به گونهبلوغ زودرس و بلوغ دیررس هر(مثالً در دوران نوجوانی تغییرات بلوغ. گذار متفاوت خواهد بودتاثیر
وان بر سالمت روان نوجوان اثرگذار نوجوان اثر دارد، در دوران دبیرستان مسئله کنکور، انتخاب رشته و انتظارت بی حد و مرز خانواده از نوج

تواند بر سالمت میبیکاري بعد از اتمام تحصیالت اده، عدم عالقه به رشته تحصیلی، باشد و در دوران دانشجویی با توجه به دوري از خانومی
.نوجوان اثر بگذارد
دچار تزلزل تواند سالمت روانی آنان را میو تغییرات که میهاي الزم براي برخورد با هر ناکانوجوانان به دلیل نداشتن مهارت،از سوي دیگر

یی براي درك بهتر تواند راهگشامین دوران ایروانیهايرسد شناخت ویژگیمیبه نظر .شدید گرداند و آسیب فراوانی را شخص متقبل شود
،نداشتن مهارت زندگی مطلوب،ندهیآگی، نگرانی ازافسرد،رنجیبه طور خالصه زود. باشدکننده سالمت روان آنان و تضمیننوجوانان باشد 

سازد دلیل اهمیت پرداختن به سالمت نوجوانی آن است که شیوه زندگی در مین گروه را ضروري ایهمه توجه بهتحصیلی همه وهايشکست
ن زمینه ایتوان برنامه اساسی را درمیشناختی اجتماعی و - روانیهايبا درك بهتر ویژگیرو ن ایشود ازمیبزرگسالی در دوره نوجوانی تثبت 

.طراحی نمود
نده یآنوجوانان پیش شرط توسعهمیکه رشد و توسعه هر کشوري منوط به سالمت روان افراد آن جامعه است، سالمت عموبا توجه به این

شرایط بلوغ، ورود به . باشدمین قشر ایسالمت عمومیعظیم نوجوانان وجوانان نیازمند تضمین هايکشور ما با داشتن سرمایه. باشدمیکشور 
نوجوانان را تحت میتواند سالمت عمومیاز نوجوان دارند، همه و همه هادانشگاه، دگرگونی در روابط اجتماعی انتظاراتی که جامعه و خانواده

دست آمده از نوع علت و معلولی ه توان روابط بمیبراین نبنا؛محدویت پژوهش بررسی حاضر ماهیتاً از نوع همبستگی است. تاثیر خود قرار دهد
تواند تعمیم پذیري نتایج را به نوجوانان که به دلیلی در حال تحصیل مین پژوهش نوجوانان در حال تحصیل بوده اند که ایفرض کرد نمونه

.سازدمینیستند با محدودیت مواجه 
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