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ت يمعلول يو تصور از خود در دختران دارا يد به زندگين سالمت روان با اميرابطه ب

 يتكو حر يحس

 3ياسد يل بنياسماع ،2اريان سيميمژده عظ، 1مقدم يديتوح ين عليحس

 

 :دهكيچ

ت يد معلوش يو تاور از خدود در دختدران دارا   يد به زندگين سالمت روان با اميبله برا يهدف از ملاشعه حا ر بررس

 ، شهرستان مشهد بوده است يتكو حر يحس

ن يمعلدوش  ينگهددار  يردوشتد يغو  يز دوشتد كد مرا شدامل  يبوده و جامعه آمار يا سهيمقا يعل  -يفيق توصيرو  تحق

 يتد كحر يت جسدم يد نفر از دختدران بدا معلوش   100 شامل يشهرستان مشهد بوده است  نمونه آمار يتكحر يجسم

و داوطلبانه انتخاب و مدورد ملاشعده قدرار گرفتندد و      دسترس در گيري نمونهه به رو  ك، يز نگهداركاز مرا يتعداد

ل يد تحل يلر بوده اسدت و بدرا  يم يد به زندگيو ام كابزار سنجش شامل سه پرسشنامه سالمت روان، تاور از خود ب

 ده است يدرسون استفاده گريپ يهمبستگ نياز  ر ها داده

( و >05/0p) معكدوس  معندادار ، رابلده  يخواب يب و ا لراب و يد به زندگين امينشان داد ب ين همبستگيج  رينتا

و عالئدم   يد بده زنددگ  ين امي( و ب>05/0pم بود )كم حايرابله معنادار مستق يد به زندگيو ام يرد اجتماعكاركن يب

، ين تادور از خدود بدا افسدردگ    ي(  بد <05/0pد )يمشاهده نگرد يرابله معنادار يد به زندگيو ام ي،افسردگيجسمان

( و در >05/0pم )يبا تادور از خدود رابلده معنادارمسدتق     يرد اجتماعكاركن ي( و ب>05/0p) معكوس معناداررابله 

د يد مشداهده نگرد  يداراز خدود رابلده معندا    تادور  و ياز خود ،عالئم جسمان تاور و يخواب ين ا لراب وبيادامه ب

(05/0p>   ) 

رابلده   يرد اجتمداع كاركو  معكوس معنادار، رابله يخواب يوب ا لراب وبا  يد به زندگين اميجه گرفت بينت توان مي

رد كاركد وس، كد رابلده مع  ين تادور از خدود بدا افسدردگ    يوجود نداشت و بد  يا رابله ي،افسردگيم و  جسمانيمستق

 د يمشهود نگرد يا رابله يو عالئم جسمان يخواب يراب وبم و با ا ليرابله مستق ياجتماع

 
                                                           

 (hatm020@gmail.comنشناس و پژوهشگر، مركز مشاوره ذهن برتر، مشهد، ايران )روا 1

 hatm20@yahoo.comكارشناسي ارشد روانشناسي باشيني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقا  نيشابور، ايران،  2

 hatmm110@gmail.comدانشجوي كارشناسي روانشناسي باشيني، شيراز، ايران،  3
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   يتكو حر يت حسي، تصور از خود، معلوليد به زندگيسالمت روان، ام: يديلكواژگان 

 مقدمه

به عنوان يكي از اقشار در معرض آسين جوامع، بيش از سايران در معرض تبعي  هداي اجتمداعي و    و دختران زنان

رند  در اين ميان، آن دسته از زناني كه به داليلي، عهدده دار مسدئوشيت هداي خدانوادگي     فشارهاي رواني قرار مي گي

سرپرست مدي  بدهستند در معرض آسين بيشتري قرار دارند  اين گروه، عموما  شامل زنان سرپرست خانوار، دختران 

ق، كاهش ميزان ازدواج، مدرگ  باشند كه در طي سال هاي اخير تعداد آنها به علل متعدد، مانند باال رفتن ميزان طال

      روندد افزايشدي داشدته اسدت    ، خشونت هاي خانگي، طالق عاطفي واشددين و مير، مهاجر  هاي داخلي و خارجي

رواني ناشي از بي سرپرست و يدا   _ همواره با مشكال  اقتاادي و اجتماعي دخترانبنابراين، بخش عمده اي از اين 

و اميد به زندگي را كاهش خواهد داد   امر، سالمت آنان را به خلر مي اندازد سرپرست بودن روبه رو هستند و اينبد

اجتمداعي، فرهنگدي و    -افزايش ميزان مشاركت اقتاادي زنان كده از عوامدل متعدددي )از جملده عوامدل اقتادادي      

 ( 1390)روح شهباز،  بر سالمت آنان تأثير گذار است ،جمعيتي( تأثير مي پذيرد

ه ملاشعا  انجام شده در مورد زنان دچار معلوشيت نشان مي دهدد كده زندان معلدول، معلدوشيتي      مرور منابع مربوط ب

مضاعف را تحمل مي كنند  هر چند كه در بيشتر بررسي هاي مربوط به معلوشيت تا ساشهاي اخيدر، بحدث جنسديت،    

تي، ايدن وجده مدورد    نقش خاصي در تحليل مشكال  مربوط به معلوشيت ايفا نمي كرد و حتي در ملاشعا  فمينيسد 

غفلت قرار گرفته بود  امروزه تبعي  مضاعفي كه بر زنان دچار معلوشيت روا داشته مي شود، مورد توافق متخاادان  

(  روند تغييرا  در اشگوي مورد بررسي مشدكال   1385به نقل از شريفيان،  2002، 1ملاشعا  معلوشيت است )نوسك

  در مدل اجتماعي نيز موانع ناشي از كمبود هاي موجود در اجتماع است معلوالن نيز از اين ديدگاه حمايت مي كند

كه موجن بسياري از محدوديت هاي افراد داراي معلوشيت مي شود و براساس همين نگر ، موانع و كمبودها بدراي  

عوامدل  زنان معلول به مراتن بيشتر از مردان است  زمينه هاي فرهنگي و نگر  موجود در جوامع مختلدف، يكدي از   

تبعي  زا در ارتباط با زنان معلول است  رفع تبعي  از ايدن گدروه و فدراهم آوردن زمينده هداي مشداركت آندان در        

جامعه و استفاده از فرصت هاي برابر، جز از طريق شناخت نياز ها و مشكال  اين گروه آن هدم از مندابع دسدت اول    

 يعني تجربيا  خود اين افراد امكان پذير نيست 

                                                           
1
 Nosek M A 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


كنگره پيشگامان پيشرفت هشتمينمجموعه مقاالت   

1751 

 

( 2001 -2012اجتماعي آسيا و اقيانوسيه، يكي از اوشويت هاي برنامه دهه دوم معلدوالن )  -ن هاي اقتااديكميسيو

را در پرداختن به مو وعاتي اعالم كرد كه زنان و دختران معلول با آن درگير هستند )گزار  بخش اقتادادي بدين   

 (  1385اشمللي آسيا، به نقل از شريفيان، 

افزايش اميد به زندگي همراه با سالمت، همان مفهومي است كه نخستين بار توسدط جدان    توجه به مفهوم سالمت و

ملرح شد  وي با ملرح كردن اين مفهوم، اميد داشت جمعيت  «يگذر سالمت» تحت عنوان 1990در سال  1كاشدول

اشم و زندده  شناسان را تشويق كند توجه خود را بيشتر بر روي سثال د چلور مدردم مدي توانندد مدد  بيشدتري سد       

 معلوف كنند؛ به جاي اينكه تمركز بيش از حد بر روي افزايش تعداد سال هاي زندگي افراد داشته باشدند « بمانند؟

 مفهدوم  جداري  سدال  در زندده  يك جمعيدت  براي زندگي به اميد ميزان بيني پيش همچنين براي(  1387)تقوي، 

 تدا  توشدد  زمداني  فاصدله  واقع (  در1388ز يزداني چراتي، به نقل ا 2011، 2شود)اشيزابت مي كار برده به عمر جدول

 ( 2011است )شيخي،  يافتگي توسعه هاي ترين شاخص مهم از يكي جامعه، هر مردان و زنان عمر و ميانگين مرگ

 آن شدرط  به كرد خواهد عمر آمده دنيا نوزاد به يك كه است هايي سال متوسط معرف توشد در بدو زندگي به اميد

 ميدزان  كندار  در زنددگي  بده  اميد .باشد زمان حال هاي انسان مانند زندگي آينده هاي سال در او مرگ احتمال كه

 نشدان  را جامعده  ميدر  و مدرگ  تواندد سدلح   مدي  كده  اسدت  مناسدبي  شاخص مير، و مرگ خام اختااصي يا هاي

 ناخاشص توشيد انه،سر هاي درآمد شاخص كنار در را شاخص اين جهاني سازمان بهداشت ( 2007دهد)فالحي زاده، 

 مهمتدرين  از كده  نمايدد  انسداني مدي   توسدعه  شداخص  برآورد به اقدام و گرفته نظر زنان در سوادي با ميزان و ملي

 تشدخيص  به زندگي اميد شاخص مهم كاربردهاي (  از2003است)غفاري نيا،  جوامع كنوني ارزشيابي هاي شاخص

 و جامعده  زنددگي در يدك   بده  اميدد  محاسبه نيز و آن كردن كمي و در جامعه تندرستي از برخوداري در ها تفاو 

 مفيد ها اين تشخيص در تواند مي شاخص براين اثرگذار عوامل به و توجه باشد مي ديگر زماني دوره با آن مقايسه

 ( 2011)اكبري،  باشد

ارتبداط   اجتمداعي،  ايتعاملهد  واشدين، ويژه به ديگران دارد، نگر  قرار متعددي عوامل تاثير تحت فرد خود از تاور

گذارندد)مهريار،   مدي  تداثير  فدرد  خدود  از تاور روي هستند كه عواملي جمله از محيلي هاي زمينه و محيط با فرد

 شدخص  خود و ديگران هاي انعكاس نگر  و زندگي در شكست و واشدين، موفقيت با ارتباط كودك (  بعالوه1389
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بده نقدل از    1988، 2اقتاادي )مدار   – شرايط اجتماعي ( و1386، به نقل از مالزماني 1999، 1آنها )مريس باره در

 گذارندد  پژوهشدهاي   مدي  تاثير خود از تاور تحول و گيري در شكل كه هستند عواملي ازجمله ( 1386مالزماني، 

 نشان بررسي ها اين .است شده انجام آموزان دانش شخاي در زندگي خود از تاور بين ارتباط بررسي به متعددي

 ديگدران مقاومدت   عقيده فشار برابر در تواند مي كمتر است خود قائل براي كمي ارز  شخص يك وقتي هندد مي

 .دارند فرديت خود و ظرفيتها از ناپذيري خدشه تاور هستند، خود قائل براي زيادي ارز  كه كساني باشعكس .كند

 از توانند بيش مي هستند، قائل ودخ براي حرمت بااليي كه و اشخاصي خالق اشخاص كه است شده ثابت همچنين

 .كنندد  بيدان  ميخواهندد  را آنچده  مثثر و آزاد صورتي به و عهده گيرند بر اجتماعي گروه در فعال نقش يك ديگران،

جهدت   كوشش به مسائل، حل به يادگيري، به به تحقيق، كار، به افراد كردن وارد مورد در زيادي تاثير خود از تاور

 ( 1390به نقل از ياسايي،  3دارد )ماسن آن جز و نكرد رقابت به پيشرفت،

هاي بهداشتي و همچنين درماني بهبود يابدد اميدد زنددگي افدزايش خواهدد يافدت و از ايدن رو ايدن          هر چه شاخص

زندگي زنان در همه جوامدع چندد    بههاي سنجش پيشرفت و عقن ماندگي كشورهاست  اميد شاخص يكي از شاخص

 در مسدتندا   و مندابع  بده  توجده  بدا (  1390)حسينيان،  نيم سال( بيشتر از مردان استسال )در كل جهان چهار و 

بي خانمان و  در زنان و دختران به زندگي اميد و عيت خاوص در خاصي تحقيقي و پژوهشي سوابق محقق، دسترس

مفهدوم   به توجه با صرفا  بخش اين در اينرو نگرديد  از مالحظه موجود منابع و تحقيقا ، تأشيفا ، قاشن در بدسرپرست،

 ميشود تال  داراي واشد بدسرپرست، افراد اجتماعي و فردي و عيت از ارزيابي در مفهوم اين كاربرد و زندگي  به اميد

 از بعضي را "زندگي به اميد" تعريف روشني ارايه گردد  شده انجام پژوهشهاي برخي از حاصل نتايج از بهره گيري با تا

 فردي و عيت از هدف، متأثر جامعه هر افراد عمر طول از كه انتظاري ميزان برداشت، ساده ترين رد و كلي بلور منابع

 زنددگي  بده  و اميد مديريتي نظام حتي و مذهبي، آموزشي، فرهنگي، اقتاادي، اجتماعي، ،)جسماني و رواني شحاظ از(

 ( 2009، 4بركنموده اندد)  تعريف رود،مي جامعه آن بر حاكم سياسي ساشهايي مجموع تقسيم با كه است متوسلي عمر

 فدرد  خدود  از يكي از ويژگي هايي كه تاثير بسزايي در زندگي دختران دارد تاور آنها از خودشان مي باشدد، تادور  

 و محديط  بدا  ارتبداط فدرد   اجتمداعي،  تعاملهاي واشدين، ويژه به ديگران دارد، نگر  قرار متعددي عوامل تاثير تحت

 بدا  ارتبداط نوجدوان   گذارنددبعالوه  مدي  تاثير فرد خود از تاور روي هستند كه عواملي لهجم از محيلي هاي زمينه
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 – شرايط اجتماعي آنها و باره در شخص خود و ديگران هاي انعكاس نگر  و زندگي در شكست و موفقيت واشدين،

(  1387زمداني،  گذارندد )مال  مدي  تداثير  خدود  از تادور  تحول و گيري در شكل كه هستند عواملي اقتاادي ازجمله

 عقيدده  فشدار  برابدر  در تواندد  مي كمتر است خود قائل براي كمي ارز  شخص يك نشان مي دهد وقتي پژوهشها

 و ظرفيتهدا  از ناپدذيري  خدشه تاور هستند، خود قائل براي زيادي ارز  كه كساني كند، باشعكس ديگران مقاومت

 هستند، قائل خود براي بااليي حرمت كه و اشخاصي خالق اشخاص كه است شده ثابت دارند همچنين فرديت خود

مدي   را آنچده  مدثثر  و آزاد صدورتي  به و عهده گيرند بر اجتماعي گروه در فعال نقش يك ديگران، از توانند بيش مي

 ( 1387كنند )مالزماني،  بيان خواهند

نون در جوامع وجدود داشدته اسدت     معلوشيت واقعيتي انكار ناپذير و به عنوان يك پديده اجتماعي از ادوار گذشته تاك

معلوشيت هاي جسمي آن نوع ويژگي هايي هستند كه مانع بروز كارآمد توانايي بدني يا جسمي فرد مي شود  دامنده  

تعريف عملياتي معلوشيت جسمي حركتي شامل مشكالتي در وارد شدن به اتوبوس، مشكل حمدل كدردن شدي پدنج     

ين مشدكال  رواندي همدراه ايدن ناتواندايي هدا مانندد، احسداس ا دلراب،          كليويي، استفاده از ويلچر و عاا و همچن

افسردگي و يا مشكالتي كه از نظر كاركردي در فرد معلول ايجاد مي كنند، ممكن است تداثيرا  سدوء روانشدناختي    

(  يافتده هداي   1391در اثر تعامال  اجتماعي بر شخايت فرد معلول يدا تكدوين بهينده آن داشدته باشدد)حيدرپور،      

ملاشعاتي متعدد نشان دهند اين تاثيرا  هستند، چنانچه ترني و بخشي طبق بررسي هاي دقيق ملدرح كردندد كده    

( همچنين مارين سلح كيفيت زندگي معلدوشين  2008در معلوشين داراي پريشاني رواني هستند )تري و بخشي،  6/2

دي، ارتبداط مدوثر اجتمداعي و محيلدي و     را با موشفه هاي سلح سالمت جسماني و بهزيستي رواني، بهزيستي كاركر

نتايج ملاشعا  نشان مي دهد كه نوجوانان بدد سرپرسدت   (  2009، 1شد  معلوشيت جسمي مرتبط مي دانند )مارين

 2، هايد2010قرباني بدرفتاري هاي و خشونت هاي خانگي،  بدرفتاري رواني ، جسمي و جنسي )ساويك و ادينبرگ 

(، بي توجهي عاطفي )هايدد  1992 4، فارول، ديشر، بروان و كوشيگ و كيپك2005 3، بردال، هويت و وايت بك2005

(، استرس ها و پريشاني هاي ناشدي از تعار دا  و كشمكشدهاي واشددين )سدانچز و      1992و فارو و همكاران  2005

 (، سدوء مادرف مدواد حدداقل    1381و حقيقت دوست  1386، ساكي، صفا، جزايري، آستي، جارياني 2006همكاران 

 هداي  پيشدينه  ملاشعده (  1390( هسدتند )محمددي،   1386يكي از واشدين و مشكال  اقتاادي )ساكي و همكاران 
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 Molden TH 
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 Tyler 
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 ندوع  از متداثر  افدراد  رفتار و رشد دهد مي عادي نشان افراد با آن مقايسه و داراي معلوشيت دختران مورد در موجود

 كه نوجواناني كه دهد مي ديگر از ملاشعا  نشانعالوه نتايج برخي  كنند  به مي زندگي آن در كه است اي خانواده

 بداالتري  خلدر  معرض در شوند مي فرزندي پذيرفته به كه نوجواناني يا كنند مي زندگي واشديني تك هاي خانه در

 داليدل  شدماري  از ناشدي  منفي پيامدهاي اين دهد كه مي نشان ملاشعا  .باشند مي انلباقي غير ي ها رفتار براي

 توسدط  فدرد  رفتارهاي مراقبت يا نظار  اصلي خود ، چگونگي خانواده غير اعضاي ساير با فرد لهراب ماهيت نظير

  است  فردي بين شناختي تفكر هاي مهار  و همساالن رابله با كيفيت نظير ديگري موثر عوامل و واشدين

 گيدري  شكل از و ران دارددخت آمدي كار بر بازدارنده تاثير كه مشكالتي از دهند، يكي مي نشان بررسيها همچنين

 ارتباط حفظ و در برقراري مشكل كند، مي جلوگيري آنان، وعاطفي فكري استعدادها وقواي وشكوفايي هويت ساشم

 ابراز از افراد از گروه اين باشد، فردي خود نامللوب از تاور از متاثر تواند مي وجود، ابراز در است  ناتواني اجتماعي

 افراد از برخي سوي از غاشبا  و نيستند حقوق خود از دفاع به ناتوانند، قادر ديگران به خود نظرا  و احساسا ، افكار

زنددگي در   بده اميد(  1387ناراحت هستند )مالزماني،  و مضلرب جمع، حضور در و ميگيرند استفاده قرار سوء مورد

ز ميدانگين جهداني بداالتر اسدت و     درصد ا 5٫5سال است كه  71و در كل  69٫4، براي مردان 72٫6ايران براي زنان 

اين در حاشي است كه ميانگين سني (، 1389د )روزنامه اقتااد، ده قرار مي 109كشور در رتبه  195ايران را در بين 

(  امدروزه وجدود   1390)حسديني،  سال و چهار ماه كاهش پيدا كدرده است  49به  1388شدگان تهراني در سال  فو 

معلوشيدت جسدمي و حركتدي را بده      2و ترندر  1د را تحت تاثير خود قرار داده است برونانواع معلوشيت ها، زندگي افرا

عنوان يك آسين كه يك يا بيش از يكي فعاشيت هاي عمده زندگي فرد را مختل مي كند، تعريف كدرده اندد )بدرون،    

گي مدي كنندد   ميليون نفر( با يك معلوشيت زند 60درصد جمعيت دنيا )حدود  10(  تخمين زده مي شود كه 2010

درصدد از جمعيدت كشدور را افدراد      4)سازمان بهداشت جهاني(  همچنين در حال حا ر طبق آمار موجود در حدود 

ميليون نفر  5/2معلول با معلوشيت هاي مختلف جسمي، ذهني، حسي و رواني تشكيل مي دهند كه جمعيتي باشغ بر 

خود سالمت روان و تمايل افدراد و بده ويدژه دختدران را      ( كه اين معلوشيت خود به2006را شامل مي شود )اميدوار، 

 دختدران  گدروه  دو در ملاشعدا  بدين  تحت تاثير قرار خواهد داد و معموال تاور فرد از خود  را تغيير خواهددداد   

 بدبيني،گوشده  و ظدن  هداي اجتمداعي، سدوء    افسردگي، ناسدازگاري  فكري، آشفتگي ميزان عادي، در و بدسرپرست

 حاكي پژوهش هاي متعدد دارد، همچنين معناداري وجود تفاو  امنيت عدم احساس و غرين و نگيري، افكارعجي
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رفتدار   شخاديت،  اخدتالل  جملده  از رواندي  دچدار اخدتالال    احتمداال  سرپرست بي دختران از برخي كه است آن از

جهدت اينكده برخدي از    به علت مشكال  ساختاري خانواده و از هم پاشيدن آن و از  (  ( 1373هستند )مالحي، ...و

فرزندان اين مجتمع ها نوعا از طفوشيت طعم زندگي را شمس نكرده و همواره در تنش و كشدمكش و بدي مهدري، در    

محيط هاي مملواز ترس و وحشت و بعضا ناخواسته متوشد شده و ادامه زندگي داده اند، مشكالتي براي آنهدا بوجدود   

و  3و زمينده هداي ا دلرابي    2، اخدتال  تبدديلي  1كالتي از جمله صرعآمده است، بدين ترتين اين فرزندان دچار مش

(  از جمله مشكال  و اختالال  رواني ديگدري كده در ايدن فرزنددان     1389شده اند )صديق،  4واكنش هاي نوروتيك

 ، احساس بي ارزشي، عز  نفدس 6، كمرويي5نسبت به نرم جامعه بيشتر است، مي توان به اين موارد اشاره كرد، انزوا

، اقدام به خودكشدي، رگده   10، افسردگي9، كاهش قدر  تاميم گيري، آشفتگي فكر، هراس8، احساس حقار 7پايين

 "اهداف پژوهش عبارتنداز ( 1389هايي از اختالل شخايت و كاهش اميد به زندگي نيز ديده مي شود )صديق، 

 روش كار

سه ايي مي باشدد و جامعده آمداري پدژوهش     علي مقاي  -رو  تحقيق پژوهش حا ر با توجه به ماهيت آن توصيفي

حا ر شامل  مراكز دوشتي و غير دوشتي نگهداري و خدما  دهنده به معلوشين )ناتواني( جسمي حركتدي شهرسدتان   

نفر، سه گروه از دختران با معلوشيت جسمي حركتي تعدادي از  100مشهد بودند  نمونه آماري پژوهش حا ر شامل 

نمونه گيري دردسترس و داوطلبانه كه به رو  نمونه گيري تاادفي ساده انتخاب شده مراكز نگهداري، كه به رو  

 و مورد ملاشعه قرار گرفتند 

 ابزار سنجش

 11(GHQپرسشنامه سالمت روان )-1

مبتني بر رو  خدود گدزار  دهدي اسدت كده در مجموعده       « پرسشنامه سرندي » پرسشنامه سالمت عمومي يك 

در ايدن پرسشدنامه،    كه داراي يك اختالل رواني هستند، مورد استفاده قرار مي گيدرد  باشيني با هدف رديابي كساني 

                                                           
1
 Epilepsy 

2
 Conversion  disorder. 

3
 Anxiety 

4
 Neurotic 

5
 Seclusion 

6
 Timidity 

7
 Low self esteem 

8
 Inferiority 

9
 Panic 

10
 Depression 

11
 General Health Questionnaire 
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و بدروز پديدده   « سداشم »به دو طبقه اصلي از پديده ها توجه مي شود، ناتواني فرد در برخورداري از يك كدنش وري  

ه مراتن بيماري هدف اين پرسش نامه دستيابي به يك تشخيص خاص در سلسل هاي جديد با ماهيت معلول كننده 

  هاي رواني نيست، بلكه منظور اصلي آن، ايجاد تمايز بين بيماري رواني و سالمت است

 متغيرها و گويه هاي پرسشنامه سالمت روان 1 شماره جدول

 سواالت متغير

 7-6-5-4-3-2-1 عاليم جسماني

 14-13-12-11-10-9-8 ا لراب و بي خوابي

 21-20-19-18-17-16-15 كرد اجتماعيكار

 28-27-26-25-24-23-22 افسردگي

 

ماده ي پرسشنامه سالمت عمومي داراي اين مزيت است كه براي تمام افراد جامعه طراحي شده اسدت ايدن    28فرم 

حدال  در  پرسشنامه به عنوان يك ابزار سرندي مي تواند احتمال وجود يدك اخدتالل رواندي را در فدرد تعيدين كندد       

با اجراي اين پرسشنامه توانسته اند به گستره وسيعي از نتايج در جميعت هاي مختلف دسدت يابندد، وجدود     حا ر،

)آزمون سرندي( را بدا تشدخيص هداي روان     رابله بين فرم اصلي پرسشنامه سالمت عمومي و فرم رديابي اختااري

 آورد بر مبناي مشاهدا  بداشيني را فدراهم سدازد   پزشكي ثابت كنند و امكان درك رابله بين خود گزار  دهي و بر 

 ( 1389)فتحي آشتياني، 

در  GHQ-28ملاشعه در باب اعتبار  43بر روي  1988روايي و پايايي: طبق گزار  گلدبرگ، فراتحليلي كه تا سال 

 ( و89تدا   77درصدد )بدين    GHQ-28 ،84دهد كه متوسط حساسيت  نقاط مختلف دنيا انجام شده است، نشان مي

آزمدون د آزمدون    »در رو   (،1380تقدوي ) (  13( بوده اسدت ) 85تا  78درصد )بين  82آن برابر با   متوسط ويژگي

به دسدت   68/0تا  57/0ها را بين  و  رين پايايي خرده مقياس 0/ 73نامه را  ،  رين پايايي كلي اين پرسش«مجدّد

اي چهار گانه پرسش نامه به رو  آشفاي كرونبداخ  ( براي پايايي حيله ه1378حقيقي و همكارانش ) آورد، همچنين

% گزار  كرده اند  در 89% و 88%، 69%، 75% و به رو  تنايف به ترتين 83%، 91%، 88%، 92به ترتين،  راين 

اين پژوهش هم براي پيدا كردن پايايي آزمون از رو  آشفاي كرونباخ استفاده شد كه  راين به دسدت آمدده بدراي    

% و نيز  درين آشفداي بده دسدت آمدده بدراي كدل        74% 43%، 68%، 68عبار  اند از   به ترتين حيله ي چهارگانه
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(  در پژوهش حا ر براي تعيين پايدايي از  درين همسدان دروندي )آشفداي      1387)فتحي آشتياني،  % بود86مقياس 

 كرونباخ استفاده خواهد گرديد( 

شدد كده    اسدتفاده  بدر   نقله تعيين از رواني، اختالل تعيين است  براي سنتي شيوه به بررسي اين در گذاري نمره

 هدر  در 2 نمدره  شدده،  انجام همكاران و باال نور علي احمد دكتر توسط كه ايران در روان سالمت بررسي ملابق طرح

 سوال 28 كل نمره مجموع از كه افرادي  است شده استفاده بر  نقله عنوان به پرسشنامه كل در 6 نمره و مقياس

 بيشدتر  يدا  و 2 نمدره  شدده،  ذكدر  هداي  حيله از يك هر سوال 7 نمرا  مجموع از و يا  بيشتر يا 6 نمره ،پرسشنامه

رو  هاي مختلفدي بدراي نمدره گدذاري ايدن        اند شده قلمداد " رواني اختالل به مشكوك " عنوان به داشته باشند

( 3، 2، 1،  0شدده كده بده صدور  )     آزمون پيشنهاد شده است  در اين پژوهش از رو  نمره گذاري شيكر  استفاده

( مدي  3( و گزينده ي د )نمدره   2(، گزينه ي ج )نمره 1است، يعني گزينه ي اشف )نمره ي صفر(، گزينه ي ب )نمره 

 ( 1387)فتحي آشتياني،  گيرد

 1پرسشنامه اميد به زندگي ميلر-2

 مدي  درمانددگي  و اميدواري اشتهايح از جنبه 48 شامل و بوده هاي تشخياي آزمون از ميلر زندگي به اميد آزمون

 برگزيدده  نااميدد  يدا  اميدوار افراد در رفتاري پنهان يا آشكار ا  تظاهر مبناي بر آن در شده قيد هاي ماده كه باشد

 ،1مخاشف  اند: بسيار شده نوشته شرح بدين جمالتي است، رفتاري نشانه يك نماينده كه جنبه هر برابر در اند  شده

 امتيداز  كندد  مدي  صدق او با رابله در كه اي جمله انتخاب با فرد ، هر5موافق بسيار 4موافق ،3ارمنظري ند ،2مخاشف 

 كند: كسن مي

 در اسدت   نااميددي  يا مبين اميدواري شده كسن امتياز جمع .كند مي تغيير 5 تا 1 از جنبه هر اي نمره ارزشهاي

 كامال  كند كسن را 48 امتياز فردي چنانچه و باشد متغير مي 240 تا 48 از شده كسن امتيازا  دامنه ميلر آزمون

 هداي  مداده  از ميلدر  پرسشنامه از جمله 12دهد  مي نشان را اميدواري حداكثر 240نمره  و شود  مي تلقي درمانده

 و در ارزشيابي  31، 33، 34، 38، 39، 28، 27، 13،11، 18،16، 25عبارتنداز:  ها شماره اين كه شده منفي تشكيل

 گيرند  مي نمره برعكس ها شماره اين اري،گذ نمره

 سدثال  نمدره  از پرسشدنامه،  اين روايي تعيين ( براي1385) حسينيميلر:  زندگي به اميد و روايي پرسشنامه اعتبار

 مشخص گرديد و است شده همبسته مالك سثال نمره با پرسشنامه كل نمره كه ترتين كرد  به اين استفاده مالك
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 و كرونبداخ  آشفداي  رو  دو از پرسشدنامه  پايدايي  تعيدين  دارد  براي وجود داري معني مثبت رابله دو اين بين كه

 تعيين براي (1386) حسينيان تحقيق در باشد  مي 90/0و  89/0به اين ترتين آن برابر با  كه كرد استفاده تنايف

اين بدسدت آمدده بده ترتيدن     شده  ر استفاده تنايف  راين و كرونباخ آشفاي رو  دو از مذكور پرسشنامه پايايي

 محاسبه براي باشد  مي شده ياد پرسشنامه قبول قابل  راين بيانگر كه باشد مي 69/0و  65/0براي كل آزمون ها 

شدد،   پرسديده  هدا  آزمدون  از طدور همزمدان   بده  كه مالك سثال نمره با را پرسشنامه نمره كل نيز، پرسشنامه روايي

دارد  (  در پژوهش حا ر براي تعيدين   وجود داري معني مثبت رابله دو اين بين كه شد مشخص و گرديد همبسته

 پايايي پرسشنامه از  رين همسان دروني )آشفاي كرونباخ استفاده خواهد گرديد( 

 1پرسشنامه تصور از خود بك-3

در  ( مي باشد  ايدن آزمدون  BSCTيكي از رو  هاي رايج براي بررسي تاور از خود، پرسشنامه تاور از خود بك )

مداده مقيداس تادور از     25توسط بك و استير و براساس نظريه شناختي بك تهيه گرديده است، داراي  1987سال 

خود مي باشد كه اين مقياس ها پنج جنبه از ويژگي ها را مورد بررسي قرار مي دهند كه عبارتنداز: تواندايي ذهندي،   

 ا و حسن ها كارآمدي شغلي، جذابيت جسماني، مهار  هاي اجتماعي، عين ه

براي ارزيابي تاور از خود رو  هاي مختلفي وجود دارد  ويژگي هاي شخاديتي كده در ايدن ايدن مقيداس هدا       

 بررسي مي شود، عبار  است از توانايي مفهومي از خود  متغيرهاي آن عبارتنداز:

 2قيافه 

  3معلوما 

 4آزمندي 

 5بذشه گويي 

  6هو 

 7محبوبيت 

 1جاذبه جنسي 

                                                           
1
 Baek 

2
 Looks 

3
Knowledge  

4
 Greed 

5
 Tglling 

6
 Intelligence 

7
 Popular 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


كنگره پيشگامان پيشرفت هشتمينمجموعه مقاالت   

1759 

 

 2شخايت 

 3تنبلي 

 4اهيخودخو 

 5و ع ظاهر 

 6خو  خلقي 

  7استقالل 

 8مرتن و پاكيزه بودن 

 9موفقيت 

 10مهرباني 

 11يادگيري 

  12حساد 

 13سخت كوشي 

 14توانايي خواندن 

  15به اتمام رساندن كارها 

 16هشياري از خود 

 17ورزشكاري 

 1بي رحمي 
                                                                                                                                                                                     
1
 Sexappeal 

2
 Personality 

3
 Lazy 

4
 Selfish 

5
 Appearance 

6
 Good natured 

7
 Independent 

8
 Tidy 

9
 Successful 

10
 Kind 

11
 Learning things 

12
 Jealous 

13
 Working hard 

14
 Reading ability 

15
 Finishing things 

16
 Self conscious 

17
 Athletic 
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آزمون مجدد بده ترتيدن    -را با استفاده از آزمون 65/0و  88/0(  رين اعتبار 1985اعتبار و روايي: بك و همكاران )

پس از يك هفته و سه ماه فاطله زماني گزار  كردند  در ايران، محمدي، اعتبار اين پرسشنامه را با استفاده از رو  

(، همچندين ديبداج نيدا    1372گزار  كرده است )محمددي،  68/0و  65/0دو نيمه كردن و آشفاي كرونباخ به ترتين 

 ( 1383شنامه بدست آورده است )ديباج نيا، را براي اين پرس 79/0آشفاي كرونباخ 

رو  اجرا و نمرگذاري: در اين پرسشنامه چندين گروه سوال وجود دارد و هر سوال بيان كننده صفتي در فرد اسدت  

اظهار نظر است كه اين اظهارنظرهدا از كدامال مثبدت تدا كدامال       5و هر يك از مواد براساس رو  درجه بندي شامل 

ه اند و آزمودني در هر ماده يكي را انتخاب مي كند  سوال هاي آزمون براساس ارتباط آنهدا بدا   منفي درجه بندي شد

تاور از خود از يك تا پنج نمرگذاري مي شوند  بدين ترتين حداقل نمره اي كه آزمودني در اين مقياس ها بدسدت  

 خواهد بود  125و حداكثر آن  25مي آورد 

 يافته ها

( و همچندين بدين   >05/0pافسردگي وتاور ازخود، رابله معنادارمعكوس وجدود دارد ) نتايج  رين همبستگي بين 

خدوابي  ( و در ادامه بين ا لراب وبي>05/0pكاركرد اجتماعي و تاور از خود رابله معنادارمستقيم حاكم مي باشد )

 ( 2دول شماره (  )ج<05/0pوتاور از خود ،عالئم جسماني وتاور از خود رابله معناداري مشاهده نمي شود )

 ضريب همبستگي پيرسون بين سالمت روان با تصور از خود 2جدول شماره 

 افسردگي
كاركرد 

 اجتماعي

ا لراب وبي 

 خوابي
  تاور ازخود عالئم جسماني

    1 R 
 تاور ازخود

Sig 

   1 259/0- 

070/0 

R 
 عالئم جسماني

Sig 

  1 083/0 

566/0 

200/0- 

163/0 

R وبي  ا لراب

 Sig خوابي

 1 125/0- 

388/0 

024/0 

868/0 

436/0 

002/0 

R  كاركرد

 Sig اجتماعي

1 582/0- 

000/0 

472/0 

001/0 

059/0 

684/0 

389/0- 

005/0 

R 
 افسردگي

Sig 

  N 100 متغير وابسته: سالمت روان 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Cruel 
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( و >05/0pرابلده معندادارمعكوس مدي باشدد )     نتايج  رين همبستگي بين اميد به زندگي وا لراب وبي خدوابي، 

( و در ادامده بدين   >05/0pهمچنين بين كاركرد اجتماعي و اميد به زندگي رابله معنادار مستقيم حاكم مي باشدد ) 

(  )جددول  <05/0pاميد به زندگي و عالئم جسماني،افسردگي واميد به زندگي رابله معناداري مشاهده نمدي شدود )  

 ( 3شماره 

 ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين سالمت روان با  اميد به زندگي 3ه جدول شمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتيجه گيري

نددگي در بدين دختدران داراي معلوشيدت حسدي      رابله بين سالمت روان با اميد به ز"در بررسي و تبيين فر يه اول 

، نتايج  رين همبستگي بين اميد به زندگي وا دلراب وبدي خدوابي، رابلده معندادارمعكوس مدي باشدد و        "حركتي

همچنين بين كاركرد اجتماعي و اميد به زندگي رابله معنادار مستقيم حداكم مدي باشدد و در ادامده بدين اميدد بده        

ي واميد به زندگي رابله معناداري مشاهده نمي شود، يعني با افزايش يافتن ميدزان  زندگي و عالئم جسماني،افسردگ

اميد به زندگي ميزان ا لراب وبي خوابي كاهش مي يابد وهمچنين با افزايش يافتن ميزان اميد به زنددگي در فدرد   

ثير اتد "( با عندوان  1389ملاشعه حسين زاده و همكاران )ميزان كاركرد اجتماعي افزايش مي يابد  ملاشعا  همچون 

نگدري بدا سدالمت     بيندي و مثبدت   بين اميد و خو  كه به اين يافته رسيدند،،  "اميد و خو  بيني در بهداشت روان

بدين كده از جمدال  مثبدت اسدتفاده       يعندي افدراد اميددوار و خدو      تنگاتنگ وجود دارد؛  اي جسماني و رواني رابله

كددددداركرد  افسردگي

 اجتماعي

ا لراب وبي 

 خوابي

عالئدددددددم 

 جسماني

اميدددد بددده 

 زندگي

 

    1 R   اميدددد بددده

 Sig زندگي

   1 046/0 

750/0 

R  عالئددددددددم

 Sig جسماني

  1 083/0 

566/0 

216/0- 

132/0 
 

R راب ا دددددل

 Sig وبي خوابي

 1 125/0- 

001/0 

024/0 

868/0 

125/0 

386/0 

R  كدددددداركرد

 Sig اجتماعي

1 582/0- 

000/0 

472/0 

001/0 

059/0 

684/0 

062/0- 

670/0 

R افسردگي 

Sig 
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چنين از سدالمت جسدماني و رواندي خدوبي      ترند و هم گي خويش موفقدر زندگي تحايلي،شغلي و خانواد كنند، مي

توجه به مفهوم سالمت و افزايش اميد به زندگي همراه با سالمت، همدان    نيز مي توان توجيه كرد ،برخوردار هستند

ملدرح شدد  وي بدا     "گذر سدالمتي "تحت عنوان  1990مفهومي است كه نخستين بار توسط جان كاشدول در سال 

كردن اين مفهوم، اميد داشت جمعيت شناسان را تشويق كند توجه خدود را بيشدتر بدر روي سدثال د چلدور       ملرح 

به جاي اينكه تمركز بيش از حد بدر روي افدزايش    ،معلوف كنند  مردم مي توانند مد  بيشتري ساشم و زنده بمانند

 (  1387)تقوي،  تعداد سال هاي زندگي افراد داشته باشند

رابله بين سالمت روان بدا تادور از خدود در بدين دختدران داراي معلوشيدت حسدي        "يين فر يه دومدر بررسي و تب

، نتايج  رين همبستگي بين افسردگي وتاور ازخود، رابله معندادارمعكوس وجدود دارد و همچندين بدين     "حركتي

راب وبي خوابي وتادور از  كاركرد اجتماعي و تاور از خود رابله معنادارمستقيم حاكم مي باشد و در ادامه بين ا ل

خود ،عالئم جسماني وتاور از خود رابله معناداري مشاهده نمي شود، يعني با افزايش يافتن ميدزان تادور از خدود    

ميزان افسردگي كاهش مي يابد وهممچنين با افزايش يافتن ميزان تاورازخود ميزان كاركرد اجتماعي افزايش مدي  

نج جنبه از ويژگي هاي دختران )بدسرپرست، داراي معلوشيت و عادي( مي باشد، يابد متغير تاور از خود به معناي پ

كه شامل معلوما ، هو ، حافظه، توانايي خواندن و هوشياري مي باشد و جنبده هداي    1كه عبارتنداز: توانايي ذهني

چيزها نيز مدي   كه شامل تال  و سخت كوشي، موفقيت، تنبلي، به اتمام رساندن كارها و يادگيري 2كارآمدي شغلي

كه شامل قيافه، محبوبيت، جذابيت، و ع ظاهر و مرتن بودن نيز مدي باشدد و    3باشد و جنبه هاي جذابيت جسماني

كه شامل شوخ طبعي، استقالل، حساد ، شخايت و ورزشكاري مي باشد و عين  4جنبه هاي مهار  هاي اجتماعي

مهرباني و خلق و خدو نيدز مدي باشدد )ديبداج نيدا،       كه شامل حرص و طمع، خودخواهي، بي رحمي، 5ها و حسن ها 

بررسي مقايسه اي اثربخشدي آمدوز  هداي گروهدي عدز       "( با عنوان 1391ملاشعه ي مرادي و همكاران ) (1383

يافتده هدا حداكي از     "حركتي  -با معلوشيت جسمي  دختران نفس، خودكار آمدي و انگيز  پيشرفت بر عز  نفس 

و آموز  گروهي انگيدز  پيشدرفت بدر عدز       آموز  گروهي خود كارآمدي ،ساثربخشي آموز  گروهي عز  نف

نفس بود، اما اثر بخشي سه نوع آموز  گروهي با يكديگر تفاوتي نداشت  هر يك از رو  هاي آموز  گروهي عز  

نفس، آموز  گروهي خود كارآمدي و آموز  گروهي انگيز  پيشرفت مي تواندد بدر بهبدود عدز  نفدس افدراد بدا        
                                                           

1
 Intellectual ability 

2
 Work efficacy 

3
 Phyicacy 

4
 Social skills 

5
 Virtues/Vices 
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رابله تادور از  "( با عنوان 1390ملاشعه سهرابي و همكاران )  شيت جسمي و در نتيجه توانبخشي آنها موثر باشدمعلو

نتايج اين ملاشعده نشدان داد سدالمت روان در     "و سبك هاي مقابله با ميزان سالمت رواني در ميان زنان دجسم خو

  در ايدن گدروه از زندان ميدزان اسدتفاده از راهبردهداي       اين گروه از افراد پايين تر از حداقل نمره سالمت رواني است

و سدالمت رواندي در گدروه مدورد ملاشعده       دمقابله اي هيجان محور از مساشه محور بيشتر بود  بين تاور از جسم خو

درصد از واريدانس سدالمت    پنجاه هفتبه تنهايي توانايي پيش بيني  خودرابله مثبت وجود داشت و تاور از جسم 

يافته هاي اين پژوهش از اهميت تاور از جسم خويشتن در پديش بيندي سدالمت روان در زندان بدا         اشتروان را د

  حمايت مي كند جسمنار ايتي از 

 

 منابع

، روان (GHQ)  بررسي روائي و اعتبار پرسش نامه سالمت عمـومي (  1387  )تقوي، سيد محمدر ا  1

  28-17، ص 20 مارهشناسي، سال پنجم، ش

دانشـجويان   در شـناختي  روان سرسختي و زندگي به اميد رابطه ( 1391) مدونس   سيده حسيني،  2

 واحد گچساران  اسالمي آزاد ي، دانشگاهشناخت روان ارشد كارشناسي نامه ، پايانپسر و دختر

زندگي  به اميد افزايش بر گروهي شيوه به معنادرماني بخشي اثر بررسي. (1390). اشهه حسينيان،  3

 و علدوم  واحدد  دانشدگاه آزاد  مشاوره، ارشد كارشناسي نامه پايان . اهواز شهر شفا مارستانبي سرطاني بيماران

 تحقيقا  

  35-30، ص50، مجله بهداشت جهان، شمارهتربيت دختران نوجوان(  1390روح شهباز، كامران  )  4

  روانپزشـكي  -خالصـه روانپزشـكي علـوم رفتـاري    (  1382سادوك، بنيامين  سادوك، ويرجينيدا  )   5

 ورافكاري، نار  اهلل  انتشارا  شهرآب آينده سازان  جلد اول، دوم وسوم پ

 فـراري  دختران افسردگي كاهش در مساله حل آموزش بخشي اثر بررسي ( 1384مريم  ) صديق،  6

 طباطبايي   عالمه دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان ،تهران شهر بهزيستي در مراكز ساكن

تأثير آموزش به شيوه ايفاي نقش بر بهبـود تصـور از    ( 1387  )اني، عليو فتحي آشتي  مالزماني، علي  7

 .66-61، ص 1، علوم رفتاري، دوره دوم،   خود نوجوانان
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 شخصـيت  و رشـد  ( 1390جدي  ) . جدان  وويكدانجر،  كدي  .آشتا هوستون، جروم  كيگان، اچ .پاول ماسن،  8

 مركز  هفتم، تهران: نشر ياسايي، ويرايش ، ترجمه مهشيدكودك

 و هـا  روزي شـبانه  سرپرسـت  بـي  دختران شخصيتي وضعيت بررسي. (1373) مر يه  مالحي،  9

 نامده  پايدان MMPI . تسـت   اساس بر والدين سرپرستي تحت دختران معلم تربيت با دانشگاه مقايسه

 ارشد كارشناسي

بررسي مقايسه اي سـالمت روان و اميـد بـه    (  1390  )مر ديه  ،عارفي  رويا ،ياوريان   مهري ،محمدي  10

 9  دوره ،مجله دانشكده پرستاري و مامدايي اروميده  ، ربايجان غربيزندگي زنان شاغل و غير شاغل استان آذ

   1 شماره ،
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