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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،طراحی الگوی جامع ارتقای سالمت روان در مدارس دخترانه شهر تهران بود.
روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته (کمّی -کیفی) است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل
تمامیدانشآموزان مدارس دخترانه شهر تهران که در سال تحصیلی  97-96مشغول به تحصیل بودند ،است.
نمونهی این پژوهش متشکل از  150نفر از دانشآموزان دختر شهر تهران بودند که به روش نمونهگیری
تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .ابزار به کار گرفتهشده ،پرسشنامههای سالمت عمومی ،شخصیت نئو،
سنجش خانواده ،حمایت اجتماعی و عوامل آموزشی بود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از ضریب
همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که
ویژگی شخصیتی ( )0/63نسبت به سایر عوامل؛ روابط خانوادگی ( ،)0/43عوامل اجتماعی ( )0/37و عوامل
آموزشی ( )0/51توانست واریانس بیشتری از سالمت روان در دانشآموزان را تبیین کند .روابط خانوادگی
نقش تعیین کنندهای در سالمت روان دانشآموزان دارند و از میان عوامل خانوادگی ،مؤلفه واکنشهای
عاطفی در خانواده با ضریب مسیر  0/75توانست نقش مهمتری را ایفا کند .ضریب مسیر رفتار معلمان با
سالمت روان دانشآموزان برابر با  0/59و معنادار است .همچنین ،ضریب مسیر کادر آموزشی مدرسه با
سالمت روان دانشآموزان برابر با  0/51و معنادار است .به عبارت دیگر ،عوامل آموزشی اعم از رفتار
معلمان و کادر آموزشی مدارس میتوانند نقش مؤثری در ارتقای سالمت روان دانشآموزان داشته باشند.
بر اساس یافتههای به دست آمده میتوان پیشنهاد کرد با برگزاری کارگاههای آموزشی و برنامههای

 .1کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2استاد ممتاز گروه سنجش واندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
delavarali@yahoo.com
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آموزشی مرتبط برای دانشآموزان (فراهم کردن جزوات) ،ضمن روشن ساختن تأثیر عوامل مختلف بر
سالمت روان آنها ،جهت رفع نقصهای موجود در این زمینه قدم برداشت.

واژگان کلیدی :سالمت روان ،عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل آموزشی،
دانشآموزان.

مقدمه

سالمت روان 1یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است که در عصر حاضر مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است ،و یکی از فاکتورهای باارزشی از شاخص جهانی است
(معینی ،بابامیری ،محمدی ،براتی و رشیدی.)1395 ،
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،)2011( 2سالمتی ،رفاه کامل جسمی ،روانی و
اجتماعی و نه فقط نبود بیماری است .بنا بر این تعریف ،مفهوم سالمت روانی ازنظر سازمان
بهداشت جهانی چیزی فراتر از نبود اختاللها روانی است که شامل خوب بودن ذهنی،
ادراک خودکارآمدی ،استقالل وخودمختاری ،کفایت و خودشکوفایی توانمندیهای
بالقوه فکری و هیجانی است .طبق این تعریف ،چگونگی سازگاری فرد با محیط از عوامل
مهم سالمت روان افراد است .به عبارت دیگر ،فرد باید بتواند بین آن چه که انجام میدهد
یا مایل است انجام دهد از یک سو و آن چه محیط از وی انتظار انجام آن را دارد ،از سوی
دیگر تعادل ایجاد کند .به عبارت دیگر ،سازگاری فرد مستلزم برآوردن نیازهای شخصی

خویش مطابق با واقعیتهای محیطی است (فرّخ نیا و سلیمانی.)1393 ،

3

یکی از قشرهایی که سالمت روان آنها در معرض خطر است ،دانشآموزان نوجوان
هستند .برنامهدرسی مدارس نقشی اساسی در بهزیستی هیجانی و سالمت روانی

دانشآموزان دارند .آنچه مهم است توجه هر چه بیشتر به آموزش و ارتقاء سطح بهداشت
روانی دانشآموزان است که موجب افزایش رشد مهارتهای عاطفی و هیجانی آنان
میشود (عنایتی نوین فر ،حسنی و معروفی .)1394 ،ژانگ 4و همکاران ( )2019گزارش
نمودهاند که دانشآموزان آسیایی در معرض خطر ابتالء به افسردگی هستند که ممکن
1. Mental health
2. World Health Organization
3. adolescent students
4. Zhang
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است منجر به جلوگیری از حضور آنها در کالس درس در مدارس شود .آمارهای موجود
شیوع باالی مشکالت روانی ،به ویژه افسردگی را در میان نوجوانان  16تا  30درصد

برآورد کردهاند (برنز و گرو .)2010،1بروفائرتز 2و همکاران ( )2018در مطالعات خود
گزارش نمودند که مشکالت روحی و روانی دانشآموزان در سال های اول نوجوانی بسیار
شایع هستند و به طور قابل توجهی با عملکرد تحصیلی پایین در ارتباط است .همچنین،

وایت ،اوزوالت و اوکوآ )2017( 3نشان دادند که شیوع و شدت مشکالت سالمت روان در
میان دانشجویان و دانشآموزان افزایش یافته است و این مسائل تهدیدی برای سالمت و
عملکرد تحصیلی آنهاست .اثرات سالمت روان بر  9/11درصد از کودکان و نوجوانان
همانند اثرات سالمت روان بر روی بزرگساالن مشاهده میشود .در حالی که ،کودکان و
نوجوانان نسبت به بزرگساالن از آسیب پذیریهای خاصی رنج میبرند .و همچنین،
کودکان و نوجوانان با بزرگساالن وابستگیهایی دارند که میتواند قرار گرفتن در معرض
خطرات استرسزا و مشکلزای سالمت روان را کنترل کند (گرین ،گروز ،المسل و

هاون .)2018 ،4شیوع افسردگی در میان نوجوانان کل دنیا به طور شوک آوری باال رفته
است .برآورد میشود افسردگی نسبت به  50سال اخیر  10برابر شده است و امروزه
نوجوانان را ویران میکند .در پنجاه سال گذشته متوسط شروع آن در  30سالگی بود

امّا حاال به زیر سن  15سالگی رسیده است (سلیگمن2011 ،5؛ به نقل از پارسا.)1392 ،
امروزه در بسیاری از کشورها با استفاده از شعار «سالمت روان برای همه »6سیاست
گزاریهای الزم به منظور توسعه و تقویت اقدامات در راستای ارتقاء سالمت روان
صورت پذیرفته است ،در واقع نیل به سالمت روان مثبت و تندرستی برای همه میتواند
سبب دستیابی به طیف وسیعی از اهداف بهداشتی و اجتماعی بلند مدت گردد .از طرفی،
مطالعات مختلف بیانگر آن است که سالمت روان و تندرستی روانی عناصر اساسی در
کیفیت زندگی محسوب شده ،افراد ،خانوادهها ،جوامع و مردم را قادر می سازد که
زندگی را پرمعنی تلقی نموده ،خالقیت الزم را داشته و به عنوان یک شهروند فعال مطرح
1. Burns & Grove
2. Bruffaerts
3. Wyatt, Oswalt & Ochoa
4. Greene, Gross, Amsel & Hoven
5. Seligman
6. mental health for everyone
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باشند (فیشر و بوم .)2010 ،1طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،)2011( 2ارتقاء سالمت
روان به مجموعه فعالیتهایی اطالق میشود که سبب ایجاد شرایط زندگی و محیطی
حمایت کننده در زمینه سالمت روان شده و مردم را قادر به تطبیق و حفظ سبک زندگی
سالم می نمایند .این فعالیتها موجب میشوند تا احتمال تجربه سالمت روان بهتر برای
مردم بیشتری افزایش یابد .توصیه سازمان جهانی بهداشت ،جهت ارتقاء سالمت روان ،به
کارگیری استراتژیهای چند جانبه وگسترده ای میباشد که عبارتند از :مداخالت الزم
در دوران کودکی و حتی قبل از تولد (مانند ویزیت خانگی زنان باردار ،فعالیتهای
روانی اجتماعی قبل از مدرسه و غیره)؛ حمایت از کودکان در قالب برنامههای
مهارتآموزی و توانمند سازی اقتصادی اجتماعی زنان در قالب ارائه برنامههای آموزشی؛
حمایت اجتماعی از افراد سالمند؛ حمایت از گروههای آسیب پذیر شامل اقلیتها،
مهاجرین وغیره؛ برنامههای ارتقاء سالمت روان در مدارس؛ مداخالت سالمت روان در
محیط کار؛ برنامههای مقابله با خشونت و برنامههای اجتماع محور توسعه (سازمان
بهداشت جهانی.)2011 ،
عوامل مؤثر در سالمت روان دانشآموزان نقش دارند ،از بین این عوامل در این
پژوهش به عوامل شخصیتی ،خانوادگی و آموزشی پرداخته شده است .صفائی راد،
غالمعلی لواسانی و افروز ( )1397در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی
مادران با سالمت روان و میزان خالقیت فرزندان دختر پرداختند .نتایج نشان داد که بین
ویژگیهای شخصیتی مادران با سالمت روان و میزان خالقیت فرزندان دختر رابطه وجود
دارد .رجبی و شیرعلی پور ( )1395در پژوهشی به مقایسه و بررسی رابطۀ ویژگیهای
شخصیتی و سالمت روان در دانشآموزان دختر مدارس عادی و تیزهوش شهرستان آباده
پرداختند .نتایج نشان داد که میزان دروغگویی و روانرنجورخویی ،در بین دانشآموزان
مدارس عادی بیشتر از مدارس تیزهوش است و همچنین دانشآموزان تیزهوش از سالمت
روان باالتری در زیرمقیاسهای عالیم جسمانی و افسردگی برخوردار بودند که باعث شده
آنان سبک رویآوری بهتر و مؤثرتری برای حل مسائل زندگی داشته باشند ،کمتر دچار
اضطراب و نگرانی شوند و از سالمت روانی باالتری برخوردار گردند .حسنی ،اصغری،
1. Fisher & Baum
2. World Health Organization
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کاظم زاده و عبدلی ( ) 1395در پژوهشی به بررسی نقش حمایت اجتماعی مدارس بر
رضایت از زندگی دانشآموزان :آزمون نقش میانجی رضایت از مدرسه ،شایستگی
تحصیلی و خودکارآمدی عمومی پرداختند .یافتهها نشان داد که بین حمایت اجتماعی با
شایستگی ،خودکارآمدی ،رضایت از مدرسه و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنیدار
هستند .هم چنین بین متغیرهای شایستگی ،خودکارآمدی و رضایت از مدرسه با رضایت از
زندگی رابطه مثبت و معنیداری دیده شد .در عین حال با میانجی گری رضایت از مدرسه،
شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی ،حمایت اجتماعی مدارس میتواند رضایت از
زندگی دانشآموزان را پیش بینی کند .بنابراین ،هر گونه افزایش در حمایت اجتماعی
مدارس همراه با افزایش در رضایت از زندگی ،رضایت از مدرسه ،شایستگی تحصیلی و
خودکارآمدی عمومی از طرف دانشآموزان میباشد .رحیمی نژاد و پاک نژاد ( )1393در
پژوهشی به بررسی رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روانشناختی با سالمت روان نوجوان
پرداختند .یافتهها نشان داد که بین عملکرد خانوادهها و سالمت روان فرزندان نوجوان آنها
را معنادار وجود دارد .زارعی پور ،افتخار اردبیلی ،اعظم و موحد ( )1391در پژوهشی به
بررسی وضعیت سالمت روان و ارتباط آن با رفاه خانواده در دانشآموزان پیش دانشگاهی
پرداختند .نتایج نشان داد که بین متغیرهای جنس ،تحصیالت مادر ،زندگی مشترک
والدین ،بعد فعالیتهای تفریحی و بعد وضعیت اقتصادی و امکانات رفاهی خانواده با
سالمت روان ارتباط معنی داری مشاهده شد .پرسون ،روزین-اسالتر )2018( 1در پژوهشی
به بررسی نابسامانیهای خانوادگی ،استرس و سالمت روان در دانشآموزان پرداختند.
نتایج نشان داد که نابسامانیها ی خانوادگی در افراد منجر به افزایش استرس آنها میشود.
و در نتیجه با افزایش یافته میزان استرس ،سالمت روان آنها نیز در خطر قرار میگیرد .از
جمله عوامل استرسزا در این پژوهش ،عوامل اقتصادی مانند بیکاری بود که میتواند منجر
به نابسامانیهای خانوادگی شود .بروفائرتز و همکاران ( )2018در پژوهشی به بررسی
مشکالت سالمت روان در دانشآموزان و ارتباط آن عملکرد تحصیلی پرداختند .نتایج
نشان داد که مشکالت روحی و روانی دانشآموزان در سال های اول نوجوانی بسیار شایع
هستند و به طور قابل توجهی با عملکرد تحصیلی پایین در ارتباط است .تالمایر )2018( 2در
1. Persson & Rossin-Slater
2. Thalmayer
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پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و درمان سالمت روان پرداختند .نتایج
نشان داد که تمام ویژگیهای شخصیتی به جز گشودگی به تجربه با سالمت روان ارتباط
معناداری دارند .در مجموع ،نتایج به دست آمده از نقش ویژگیهای شخصیتی در پیش
بینی درمان سالمت روان حمایت می کند .شارما ،کاوری و یاداوا )2010( 1در پژوهش

خود با عنوان عوامل شخصیتی به عنوان عاملی مرتبط با بهداشت در میان بزرگساالن به این
نتیجه رسیدند که بین توافق پذیری با سالمت عمومی ،رابطه منفی و بین گشودگی به تجربه
با سالمت عمومی ،رابطه مثبت وجود دارد .همچنین ،الندمن پیترز ،هارتمن و وندر

2

( ) 2005در پژوهشی که انجام دادند ،عوامل اجتماعی مانند حمایت اجتماعی را به طور
طبیعی سودمند دانستند و بیان کردند که حمایت اجتماعی موجب سالمت روان افراد
میشود .بدین صورت که سطوح باالتر حمایت اجتماعی با سطوح پایینتر افسردگی و
اضطراب مرتبط است و تصور میشود که حمایت اجتماعی ،به عنوان سپری ضربه گیر در
مقابل استرس عمل می کند.
از آن جهت که دانشآموزان نوجوان (مقطع متوسطه) قشر وسیعی از جمعیت
کشور ما را تشکیل می دهند و در همه کشور های دنیا به طور اعم و در کشور ما به
طور اخص مسائل آموزشگاهی و مشکالت روان شناختی میان دانشآموزان دامنه
وسیعی به خود میگیرد و به نظر می رسد که عوامل متعددی سالمت روان آنها را به
خطر می اندازد .همچنین ،مشکالت سالمت روان از جمله افسردگی و اضطراب مفرط
در بین نوجوانان به طور کلی و دانشآموزان اغلب به شکست تحصیلی ،مشکالت
سالمت جسمانی ،ضعف در عملکرد و ترک تحصیل ،احساس نا امیدی ،پوچی،
مصرف مواد مخدر و در برخی موارد به خودکشی و دیگر کشی منجر میشود .بنابراین
آسیب پذیری قشر دانشآموز در مقابل اضطراب و افسردگی و دیگر مشکالت خلقی
و عاطفی باعث در هم ریختن سالمت روان و فروپاشی سازمان روانی آنها میگردد.
لذا ،هدف از انجام این پژوهش ،طراحی الگوی جامع ارتقای سالمت روان در مدارس
دخترانه شهر تهران است که به بررسی فرضیههای زیر می پردازد:

1. Sharma, Kaveri & Yadava
2. Landman-Peeters, Hartman & Van der
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 -1ویژگی شخصیتی در مقابل سایر عوامل خانوادگی ،اجتماعی و آموزشی ،واریانس
بیشتری از سالمت روان را تبیین می کند.
 -2روابط خانوادگی نقش تعیین کنندهای در سالمت روان دانشآموزان دارد.
 -3رفتار معلمان و کادر آموزشی میتواند نقش مؤثری در ارتقای سالمت روان
دانشآموزان داشته باشد.

روش
تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات آمیخته
محسوب میشود.
جامعه پژوهش حاضر شامل تمامیدانشآموزان مدارس دخترانه شهر تهران میباشد
که در سال تحصیلی  96-97مشغول به تحصیل هستند .به منظور انتخاب نمونه از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شده است .بدین صورت که از مناطق  22گانه شهر
تهران ،پنج منطقه  17 ،14 ،10 ،6 ،2و  22به صورت تصادفی انتخاب و از هر منطقه 1
مدرسه دخترانه مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .سپس از هر مدرسه،
 30نفر از دانشآموزان به صورت تصادفی و در مجموع  150دانشآموز به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدهاند .در این پژوهش از دو شیوه گردآوری دادهها استفاده شد .یکی از
این شیوهها ،روش کتابخانه ای و دیگر شیوه ،روش زمینه ای بود .در روش کتابخانه ای به
منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز جهت جمعآوری مبانی نظری و پیشینه این تحقیق از
مقاالت و کتاب هایی در این زمینه وجود داشت ،استفاده گردید .و همچنین از روش
میدانی به منظور گردآوری دادهها یی جهت سنجش متغیرهای این پژوهش در میان نمونه
آماری استفاده شد .ابزارهایی که در روش میدانی به کار برده شده عبارتند از:
پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQ-28این پرسشنامه ،شناختهترین آزمون غربالگری

است که توسط گلدبرگ )1989( 1برای تفکیک افراد مبتال به اختاللها روانی از جمعیت
مراجعهکننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته شده است .سؤاالت در یک طیف چهار
درجها ی (اصالً ،در حد معمول ،بیشتر از حد معمول ،همیشه) به روش لیکرت درجهبندی
شده است که سؤاالت از راست به چپ از  1تا  4نمرهگذاری میشود .در کل نمرات پایین
1. Goldberg
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نشاندهندهی سالمت روان و نمرات باال حاکی از فقدان سالمت روانی است .این
پرسشنامه ،چهار مقیاس فرعی را در بر میگیرد که بدین شرح است :الف) نشانههای
جسمانی (بدنی) 7 :ماده را به خود اختصاص میدهد که سردرد ،احساس ضعف و سستی،
احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد بررسی قرار
میدهد .ب) عالئم اضطراب 7 :ماده را به خود اختصاص میدهد که اضطراب ،بیخوابی،
تحت فشار بودن و عصبانیت و دل شوره را مورد بررسی قرار میدهد .ج) اختالل در
عملکرد اجتماعی 7 :ماده را به خود اختصاص میدهد که توانایی فرد در انجام کارهای
روزمره ،احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید بودن ،قدرت یادگیری و لذت از
فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی میکند .د) عالئم افسردگی 7 :ماده را به خود
اختصاص میدهد که احساس بیارزشی ،ناامیدی ،احساس بیارزشی بودن زندگی ،افکار
خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانی در انجام کارها را مورد بررسی قرار میدهد .شیوهی
نمره گذاری در این پرسشنامه به ترتیب از  1تا  4برای گزینههای الف تا د میباشد .نمرات
آزمودنی در هر مقیاس فرعی میتواند حداقل  4و حداکثر  28باشد .نمرهی کل هر فرد نیز
از حاصل جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست میآید .نمره ی باالتر از  14برای هر زیر
مقیاس قاب ل بحث است و احتمال وجود مشکل باالتر است .نمره برش برای کل آزمون 23
میب اشد .به این معنا که به هر میزان که نمره کل آزمون از  23بیشتر باشد سالمت عمومی
آزمودنی ،خطرناک تر است .مرور مطالعات انجامگرفته در کشورهای مختلف جهان در
زمینه اعتباریابی فرم های  28 ،12و  60سؤالی پرسشنامه سالمت عمومیداللت بر روایی و
پایایی باالی آزمون را داشته است (نورباال ،باقری یزدی و محمدکاظم1387 ،؛ به نقل از
تقی زاده .)1392 ،ویلکینسون 1و رنزولی ( )1989روی  43پژوهش که این ابزار را
بهکاربرده بودند فراتحلیل انجام دادند و به حساسیت  0/84و ویژگی  0/84دست یافتند.
پاالهنگ ( )1372در بررسی اعتباریابی پرسشنامه  28سؤالی عمومی ،بر اساس نمرهگذاری
سنتی ،نمره برش  6و بر اساس نمرهگذاری ساده لیکرت ،نقطه برش  22گزارش نموده و
ضریب پایایی پرسشنامه (با روش بازآزمایی)  0/91بوده است .ضریب پایایی در پژوهش
حاضر نیز برابر با  0/84به دست آمد (به نقل از تقی زاده.)1392 ،

1. Wilkinson
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پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر ( :)1983( 1)FADدر این پژوهش ،به منظور
ارزیابی ویژگیها ی خانوادگی از پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر استفاده شده است.
ابزار سنجش خانواده ( )FADیک مقیاس خودگزارشی است که مبتنی بر مدل عملکرد

خانواده مک مستر ،2ساختار و نظم مناسب خانواده و الگوهای تعامالتی بین اعضای گروه
را مشخص می کند .این مقیاس دارای 60سوال است که شامل  7مقیاس میباشد که  6بعد
خانوادگی و  1بعد عملکرد کلی خانوادگی را می سنجد 6 .بعد عملکرد خانواده در شیوه
سنجش خانوادگی مک مستر که مورد سنجش قرار میگیرد ،عبارتند از :حل مشکل
(سؤال های  ،)50،60 ،38 ،24 ،12 ،2ارتباط (سؤال های ،)59 ،52 ،43 ،29 ،18 ،14 ،3
نقشها (سؤال های  ،)53 ،45 ،40 ،34 ،30 ،23 ،15 ،10 ،4واکنشهای عاطفی (سوال های
 ،)57 ،49 ،39 ،28 ،19 ،9 ،5آمیزش یا درگیری عاطفی (سؤال های ،33 ،23 ،22 ،21 ،13
 ،)54 ،42 ،37 ،35کنترل رفتار (سؤال های  )58 ،55 ،48 ،47 ،44 ،32 ،27 ،17 ،7و
عملکرد کلی ( .)56 ،51 ،46 ،41 ،36 ،31 ،26 ،20 ،16 ،11 ،8 ،6 ،1برای نمرهگذاری
آزمون ،به هر سوال  1تا  4نمره با استفاده از این کلید واژهها داده میشود :کامالً موافقم،1 :
موافق ،2 :مخالف 3 :و کامالً مخالف .4 :به سوالها (یا عباراتی) که توصیف عملکرد
ناسالماند ،یعنی سوالهای شماره ،25 ،23 ،22 ،21 ،19 ،17 ،15 ،14 ،13 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1
 58 ،54 ،53 ،52 ،51 ،48 ،47 ،45 ،44 ،42 ،41 ،39 ،37 ،35 ،34 ،33 ،31 ،28نمره
معکوس داده می شود .در مرحله بعد برای بدست آوردن نمرات هر کدام از خرده
مقیاسها ،نمرههای سوالهای مربوط به هر کدام از آنها را با هم جمع میکنیم و بعد
میانگین میگیریم .نمرات بدست آمده بیانگر نمره هر فرد در هر کدام از خرده مقیاسها
است .در این آزمون نمرات کمتر بیانگر عملکرد سالمتر است (ثنایی .)1387 ،در پژوهش
یوسفی ( )1391ضرایب پایایی همسانی درونی از جمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای60
ماده و  7خرده مقیاس به ترتیب معادل  0/83و  0/82گزارش شده است .همچنین ،ضرایب
روایی همگرا و واگرا شیوه سنجش خانوادگی مک مستر با پرسشنامه الگوهای ارتباطی،
پرسشنامه کانون مهار ،خرده مقیاسهای واکنش عاطفی و آمیزش عاطفی به ترتیب ،0/46
 -0/43 ، -0/41 ،0/36به دست آمده است که در سطح ( )P<0/001معنادار میباشد.
1. Family Assessment Device
2. McMaster Model of Family Functioning
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همچنین ،ضرایب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاسهای حل مشکل ،ارتباط ،نقشها،
واکنشهای عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی در پژوهش ثنایی و
امینی ( ،)1379به ترتیب  0/81 ،0/61 ،0/65 ،0/64 ،0/72 ،0/38 ،0/61 ،0/92گزارش شده
است .در پژوهش رضایی ( ،)1378همین ضرایب آلفا ،برای کل مقیاس و خرده
مقیاسهای آن به ترتیب  0/73 ،0/38 ،0/61 ،0/42 ،0/63 ،0/67 ،0/66 ،0/91گزارش
شده است .جدای از خرده مقیاس کارکرد کلی ،شش خرده مقیاس دیگر این ابزار از
استقالل مناسبی برخوردارند و تا حدی دارای روایی همزمان و پیشبین هستند .به عالوه
این ابزار با قدرت متمایزسازی اعضای خانوادههای بالینی و خانوادههای غیربالینی ،در هر
هفت خردهمقیاس دارای روایی خوبی برای گروههای شناخته شده است (اپستاین ،بالدوین
و بیشاپ1983 ،؛ به نقل از پروندی ،عارفی و مرادی.)1395 ،
پرسشنامه شخصیتی نئو -فرم کوتاه ( :)NEO- FFIدر این پژوهش ،به منظور ارزیابی
ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان از پرسشنامه شخصیتی نئو استفاده شده است .پرسشنامه
شخصیتی نئو یکی از جدیدترین ابزارها در زمینه ی شخصیت است که توسط مک کری و
کوستا در سال  1985معرفی شده است .این پرسشنامه دارای دو فرم بلند و کوتاه میباشد.
فرم بلند این پرسشنامه در  240سوال به منظور اندازه گیری پنج عامل روانرنجوری ،برون
گرایی ،انعطاف پذیری ،دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری طراحی شده است .فرم کوتاه این
پرسشنامه نیز  60سوال دارد که برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می رود.
روش ساخته شدن این فرم پرسشنامه به این صورت بود که با استفاده از روش تحلیل عوامل
 12پرسشی را که بر روی هر پنج عامل بیشترین ضریب بار را داشتند ،انتخاب شدند.
شیوه ی نمره گذاری سؤاالت به صورت لیکرت پنج گزینه ای از کامالً مخالفم (،)0
مخالفم ( ،)1نظری ندارم ( ،)2موافق ( ،)3کامالً موافقم ( )4است .مدت زمان الزم جهت
تکمیل پرسشنامه  10تا  15دقیقه است و پرسشنامه به صورت خودسنجی مورد استفاده قرار
میگیرد .نظر به اینکه فرم کوتاه در جامعه ی ایرانی هنجاریابی نشده است ،پرسشنامه دارای
نرم ایرانی نیست ولیکن در پژوهشی که توسط فرنام ،سرامی ،فرهنگ و یثرب نیا ()2007
بر روی گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد ،میانگین و انحراف معیار زیر مقیاسهای
آزمون به شرح زیر به دست آمده است .فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو به بسیاری از
زبانهای دنیا ترجمه و اعتباریابی شده است (تقوی .)1394 ،نتایج مطالعه مک کری و
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کاستا ( )1995نشان داده است که زیر مقیاسهای فرم کوتاه از همسانی درونی مطلوبی
برخوردارند .آنها ضریب آلفای بین 0/68تا  0/86را برای ویژگیهای شخصیتی گزارش
نمودهاند .همچنین ،همبستگی بین فرم کوتاه و فرم بلند از  0/75برای با وجدان بودن تا
 0/89برای روانرنجوری متغیر بود .اعتبار بازآزمایی در دامنه ای بین  0/86تا  0/90قرار
داشت .در هنجاریابی این آزمون که توسط گروسی فرشی ( )1380روی نمونه ای با حجم
 2000نفر از بین دانشجویان دانشگاههای تبریز ،شیراز و دانشگاههای علوم پزشکی این دو
شهر صورت گرفت ،ضریب همبستگی پنج عامل اصلی را بین  0/56تا  0/87گزارش کرده
است .ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روانرنجوری ،برون گرایی ،باز
بودن ،سازگاری و با وجدان بودن به ترتیب  0/68 ،0/56 ،0/73 ، .0/86و  0/87به دست
آمد .جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی
( )Sو فرم ارزیابی مشاهده گر ( ،)Rاستفاده شد ،که حداکثر همبستگی به میزان  0/66در
عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان  0/45در عامل سازگاری بود (به نقل از تقوی،
.)1394
تجزیه تحلیل دادهها در این پژوهش ،در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
در بخش آماری به میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده است .در بخش استنباطی نیز با
توجه به نوع پژوهش ،تحلیل مسیر استفاده شده است .الزم به ذکر است که فرایند تجزیه و
تحلیل آمار توصیفی به وسیله نرم افزار آماری  SPSS-20انجام شده است.

نتایج
در ابتدای این بخش ،اطالعات توصیفی دادههای به دست آمده از مقیاسهای پژوهش ارائه
شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
آزمودنیها

متغیر
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سالمت روان

150

63/41

14/37

انعطافپذیری

150

12/08

3/44

مسئولیت پذیری

150

14/02

4/11

برون گرایی

150

9/18

2/35
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دلپذیر بودن

150

11/86

2/98

روانرنجوری

150

10/16

3/67

روابط خانوادگی

150

168/21

21/69

حمایت اجتماعی

150

16/65

4/70

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین نمرات سالمت روان برابر با 63/41
درصد ،ویژگیها ی انعطاف پذیری ،مسئولیت پذیری ،برون گرایی ،دلپذیر بودن،
روانرنجوری به ترتیب برابر با  ،10/16 ،11/86 ،9/18 ،14/02 ،12/08ویژگیهای
خانوادگی برابر با  168/21و ویژگیهای اجتماعی نیز برابر با  16/65درصد است.
در ادامه به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
فرضیه اول :ویژگی شخصیتی در مقابل سایر عوامل ذکر شده در مسئله ،واریانس
بیشتری از سالمت روان را تبیین می کند.

دیاگرام  .1مدل ساختاری فرضیه اول

همانطور که در دیاگرام  1مشاهده میشود ،ویژگی شخصیتی ( )0/63نسبت به سایر
عوامل؛ روابط خانوادگی ( ،)0/43عوامل اجتماعی ( )0/37و عوامل آموزشی ()0/51
توانست واریانس بیشتری از سالمت روان در دانشآموزان را تبیین کند.
فرضیه دوم :روابط خانوادگی نقش تعیین کنندهای در سالمت روان دانشآموزان دارد.
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دیاگرام  .2مدل ساختاری فرضیه دوم

همان طور که در دیاگرام  2مشاهده میشود ،روابط خانوادگی نقش تعیین کنندهای
در سالمت روان دانشآموزان دارند .به عبارت دیگر ،هر یک از مؤلفههای حل مشکل،
ارتباط ،نقشها ،آمیزش عاطفی ،واکنشهای عاطفی ،کنترل رفتار در خانواده در برآورد
سالمت روان دانشآموزان نقش مهمیدارند .همچنین ،از میان این مؤلفهها ،مؤلفه
واکنشهای عاطفی در خانواده با ضریب مسیر  0/75توانست نقش مهم تری را ایفا کند.
فرضیه سوم :رفتار معلمان و کادر آموزشی میتواند نقش مؤثری در ارتقای سالمت
روان دانشآموزان داشته باشد.

دیاگرام  .3مدل ساختاری فرضیه سوم

همان طور که در دیاگرام  3مشاهده میشود ،ضریب مسیر رفتار معلمان با سالمت
روان دانشآموزان برابر با  0/59و معنادار است .همچنین ،ضریب مسیر کادر آموزشی
مدرسه با سالمت روان دانشآموزان برابر با  0/51و معنادار است .به عبارت دیگر ،عوامل
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آموزشی اعم از رفتار معلمان و کادر آموزشی مدارس میتوانند نقش مؤثری در ارتقای
سالمت روان دانشآموزان داشته باشند.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به دنبال آن بود تا به طراحی الگوی جامع ارتقای سالمت روان در مدارس
دخترانه شهر تهران بپردازد .در این راستا ،یافتههای پژوهش نشان داد که ویژگیهای
شخصیتی قادرند تا واریانس سالمت روان دانشآموزان را به میزان باالتری نسبت به سایر
عوامل خانوادگی ،اجتماعی و آموزشی تبیین نمایند .بنابراین ،فرض صفر رد شده و فرض
محقق مبتنی بر تبیین بیشتر واریانس سالمت روان بر اساس ویژگیهای شخصیتی نسبت به
سایر عوامل تأیید میشود.
این یافته به طور ضمنی با نتایج پژوهش تالمایر ( ،)2018شارما ،کاوری و یاداوا

( ،)2010باروز ،)2006( 1فرّخ نیا و سلیمانی ( ،)1393صفائی راد ،غالمعلی لواسانی و افروز
( ،)1397رجبی و شیرعلی پور ( )1395و احمدی ،نجاتی و عبدی ( )1391همسو است .در
این راستا ،تالمایر ( )2018نشان داد که تمام ویژگیهای شخصیتی به جز گشودگی به
تجربه با سالمت روان ارتباط معناداری دارند .در مجموع ،نتایج به دست آمده از نقش
ویژگیها ی شخصیتی در پیش بینی درمان سالمت روان حمایت می کند .شارما ،کاوری و
یاداوا ( )2010در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین توافق پذیری با سالمت
عمومی ،رابطه منفی و بین گشودگی به تجربه با سالمت عمومی ،رابطه مثبت وجود دارد.
صفائی راد ،غالمعلی لواسانی و افروز ( )1397در پژوهشی نشان دادند که بین ویژگیهای
شخصیتی مادران با سالمت روان و میزان خالقیت فرزندان دختر رابطه وجود دارد .رجبی و
شیرعلی پور ( )1395در پژوهشی نشان دادند که ویژگیهای روانشناختی مانند
روانرنجوری با سالمت روان ارتباط منفی برقرار است و دانشآموزان تیزهوشی که از
ویژگی شخصیتی روانرنجوری پایینتری برخوردار بودند ،کمتر دچار اضطراب و نگرانی
میشوند و از سالمت روانی باالتری برخوردار میگردند .احمدی ،نجاتی و عبدی ()1391
گزارش کردند که بررسی ویژگیهای شخصیتی نوجوانان میتواند احتمال تغییر ابعاد
مختلف سالمت عمومی آنها را بسنجد .همچنین ،باروز (2006؛ به نقل از میرعرب ،عزیزی
1. Baroz
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و مرادی )1393 ،در پژوهشی به بررسی ویژگی های شخصیتی و سالمت روان دانشجویان
پرداخته است .نتایج بدست آمده بر اساس پرسشنامه سالمت عمومی ،فراوان ترین عالیم
مربوط به اختالل در کارکرد اجتماعی بود و همچنین ،بین ویژگی شخصیتی و سالمت
روان دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد و سهم نمره کلی پرسشنامه سالمت
عمومی غیر طبیعی در زنان بیشتر از مردان میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که ویژگیهای شخصیتی ،اغلب به عنوان نیروی
سازمان دهندۀ رفتار آدمیدر نظر گرفته میشود و از این رو همواره جایگاه برجسته ای در
روانشناسی داشته است؛ واقعیت آن است که تمام چیزهایی را که تاکنون انسان به دست
آورده یا انتظار دارد در آینده کسب کند و حتی حالت سالمت عمومی انسان میتواند
تحت تأثیر شخصیت خود و شخصیت افرادی قرار گیرد که با آنها تعامل دارند .به نظر می
رسد که تفاوتهای شخصیتی و عوامل روانشناختی عامل مهمی است که باعث
واکنشهای متفاوت به استرسها میشود و ممکن است زیربنای مرگ و میر انسآنها در
اثر ابتال به بیماریهای مختلف باشد .در واقع ،در درمان بیماریهای مختلف جسمانی و
ارتقاء سطح سالمت افراد ،تغییر ویژگیهای شخصیتی منفی که در بروز بیماریها نقش
دارند و همچنین توجه بر جنبههای مثبت شخصیتی که باعث مقاومت افراد میشود کامالً
ضروری است (اونیل و آبدی.)1996 ،1
یافته بعدی این پژوهش این بود که روابط خانوادگی دانشآموزان نقش تعیین
کنندهای در سالمت روان آنها دارد .بنابراین ،فرض صفر رد شده و فرض محقق مبتنی بر
رابطه بین روابط خانوادگی با سالمت روان دانشآموزان تأیید میشود .این یافته به طور
ضمنی با نتایج پژوهش پرسون ،روزین-اسالتر ( ،)2018ویلیامز ،کیاروچی و هیاون

2

( ،)2012مرادی ،انصاری و کشکولی ( ،)1394رحیمی نژاد و پاک نژاد ( ،)1393ساربان،
عیسی مراد و طبیبی ( )1392همسو است .در این راستا ،پرسون ،روزین-اسالتر ()2018
نشان دادند که نابسامانیهای خانوادگی در افراد منجر به افزایش استرس آنها میشود .و
در نتیجه با افزایش یافته میزان استرس ،سالمت روان آنها نیز در خطر قرار میگیرد .از
جمله عوامل استرسزا در این پژوهش ،عوامل اقتصادی مانند بیکاری بود که میتواند منجر
1. Onil & Abedi
2. Williams, Ciarrochi & Heaven
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به نابسامانیهای خانوادگی شود .تحقیقات ویلیامز ،کیاروچی و هیاون ( )2012در زمینه
تأثیر نگرشهای تربیتی مثبت و منفی والدین بر ویژگیهای روان شناختی نوجوانان تأیید
کننده یافتههای پژوهش حاضر است .او نگرشهای مثبت والدین راشامل :پذیرش والدینی،
استقالل روانی -منطقی و دانش والدینی می پنداشت .در مقابل نگرشها یمنفی را کنترل
روانی -منطقی ،نظم شدید و نظم ناهماهنگ بین والدین می دانست که در بروز رفتارهای
انحرافی ،پرخاشگری و افسردگی نقش مهمی دارند .مرادی ،انصاری و کشکولی ()1394
گزارش کردند که بین عملکرد خانواده و استرس و همچنین بین عملکرد خانواده و
سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد .رحیمی نژاد و رحیمی نژاد ( )1393نشان دادند که
بین عملکرد کلی خانوادهها و سالمت روان فرزندان نوجوان آنها رابطه معنادار وجود
دارد .نتایج دیگر نشان دهنده رابطه منفی بین عملکرد پایین خانوادهها و ارضای نیازهای
اساسی فرزندان آنهاست .ساربان ،عیسی مراد و طبیبی ( )1392در پژوهش خود نشان
دادند که مؤلفهها ی نگرش تربیتی والدین بر ابعاد سالمت روانی و اجتماعی نوجوانان تأثیر
معنادار دارد .بدین معنا که هر چقدر والدین در سبک تربیتی خود از طرح وارههای منفی
بیشتر استفاده کنند ،سطح سالمت روانی-اجتماعی فرزندان پایینتر خواهد بود .در مقابل،
والدینی که در سبک تربیتی آنها وجود طرح وارههای منفی کمتر دیده شده است ،از
فرزندانی با خودپنداره و خودکارآمدی باال و هم چنین سازگاری روانی و اجتماعی قوی
برخوردارند.
در تبیین این یافته میتوان گفت که محیط خانواده اولین مکانی است که الگوهای
شخصیتی ،فکری و عاطفی وجسمی هر فرد در آن شکل میگیرد .در بسیاری از فرهنگ
ها ،سالمت جامعه در گرو سالمت خانواده میدانند .خانواده تأمین کننده نیازهای روانی و
جسمانی هر فرد است و شکست در وظایف آن معضالتی به همراه دارد که توجه به آن و
تالش در جهت رفع مشکالت و معضالت واحد کوچک اجتماعی میتواند نوید بخش
جامعه ای سالم و ارزشمند و متعالی باشد در واقع ،هیچ جامعه ای نمیتواند ادعای سالمت
کند مگر آنکه از خانوادههای سالم برخوردار باشند .خانواده ،برآیند یا انعکاسی از کل
جامعه است .نقش اصلی و آشکار خانواده ،انتقال سینه به سینه ی ارزشها و میراث فرهنگی
و اعتقادی ،حفظ روابط خویشاوندی ،پرورش و تربیت نسل و تأمین نیازهای اساسی انسانی
و باالخره تعادل روانی و عاطفی در افراد است .همچنین ،خانواده به عنوان یک محیط
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بیرونی است که فرد در آن قرار دارد هنگامی که عملکرد خانواده به نوعی ناکارآمد باشد
و به دنبال آن سازگاری فرد دچار عدم تعادل میگردد و سالمت روانی او دچار مشکل
میگردد .حتی میتوان اشاره کرد که نوع روابط درون خانوادگی و میزان صمیمیت در
خانواده از عوامل مهم مصونسازی افراد از آسیب های مختلف از جمله استفاده از فضاهای
مجازی است .با استفاده زیاد و نامناسب از اینترنت میتواند موجب اشکال در روابط
اجتماعی و خانوادگی ،افزایش استرس و اضطراب و حتی افزایش احساس افسردگی و
تنهائی شود (اردالن و اردالن .)1395 ،بنابراین ،خانواده ،یکی از عوامل محیطی در رشد
افراد است و یکی از محیط های مرتبط با سالمت جسمی و روانی فرد است .وجود ادراکی
مبنی بر فقدان محبت ،تعارض و خصومت ،نقش بسیار مهمیبر سالمت روان آنها میگذارد
به طوری که نتایج تحقیقات مختلف ،حاکی از آن است که خانواده در ایجاد جو سالم و
فضای حاکی از آرامش و امنیت نقس اساسی در سالمت روان هر یک از اعضای خود
دارد .آنچه مسلم است خانواده جایگاه رشد و تعالی افراد محسوب میشود ،برقراری فضای
خشم آلود و آکنده از ارعاب در محیط خانواده منجر به آسیب رساندن به سالمت روانی
اعضای آن میگردد.
یافته آخر این پژوهش حاکی از آن بود که نشان داد ،عوامل آموزشی از قبیل رفتار
معلمان و کادر آموزشی مدارس میتواند نقش مؤثری در ارتقای سالمت روان
دانشآموزان داشته باشد .بنابراین ،فرض صفر رد شده و فرض محقق مبتنی بر رابطه بین
رفتار معلمان و کادر آموزشی مدرسه و سالمت روان دانشآموزان تأیید میشود .این یافته
به طور ضمنی با نتایج پژوهش جویسیک ( ،)2013حسنی و همکاران ( )1395و معینی و
همکاران ( )1392همسو است .در این راستا ،جویسیک ( )2013به بررسی نقش کمک
کننده متخصصین سالمت روان در پیشگیری و ارتقاء سالمت روان در نوجوانان پرداختند.
با توجه به اینکه  9تا  13درصد نوجوانان دارای اختاللها روانی بوده و یک پنجم آنان
نیاز به دریافت خدمات سالمت روان میباشند و اکثر این افراد نیز بیشتر زمان خود را در
مدرسه سپری می کنند ،لذا نیاز به برقراری ارتباط متخصصین سالمت روان و اولیای
مدرسه وجود دارد .مداخالت سالمت روان در این طرح از طرق مختلف انجام میشد که
مشاوره فردی و مشاوره سازمانی از انواع آن محسوب میشود .انجام این امر به مشارکت
و کمک سازمانها و افراد در محیط مدرسه نیازداشت .سازمانهای درگیر شامل مدیریت
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آموزش و پرورش ،شهرداری ،صدا و سیما ،پلیس ،سازمانهای بهزیستی ،مراکز بهداشتی
درمانی و انجمن جوانان بودند .حسنی و همکاران ( )1395در پژوهشی نشان دادند که بین
حمایت اجتماعی از طرف کارکنان مدارس با شایستگی ،خودکارآمدی ،رضایت از
مدرسه و رضایت از زندگی دانشآموزان رابطه مثبت و معنیدار وجود داشت .همچنین،
بین متغیرهای شایستگی ،خودکارآمدی و رضایت از مدرسه با رضایت از زندگی رابطه
مثبت و معنیداری دیده شد .در عین حال با میانجی گری رضایت از مدرسه ،شایستگی
تحصیلی و خودکارآمدی عمومی ،حمایت اجتماعی مدارس میتواند رضایت از زندگی
دانشآموزان را پیش بینی کند .بنابراین ،هر گونه افزایش در حمایت اجتماعی مدارس
همراه با افزایش در رضایت از زندگی ،رضایت از مدرسه ،شایستگی تحصیلی و
خودکارآمدی عمومی از طرف دانشآموزان میباشد .لطیفی مهر ،سلیمانی و نوروززاده
( )1394در پژوهشی نشان دادند که بین مهارت ارتباطی معلمان با سالمت روان
دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مهارت ارتباطی معلمان  39درصد
سالمت روان دانشآموزان را پیش بینی می کند .همچنین ،بین هریک از مولفههای اصلی
مهارت ارتباطی معلمان با سالمت روان دانشآموزان رابطه مثبت معناداری دیده شد.
محمدیان شریف ( )1393در پژوهشی گزارش کردهاند که شور و نشاط در مدارس با
سالمت و بهداشت روانی دانشآموزان رابطه معناداری دارند .معینی و همکاران ()1392
نشان دادند تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقاء رفتارهای سالمت و تهیه مواد و متون
آموزشی مناسب با نیازهای این گروه از افراد جامعه میتواند بسیار سودمند باشد و باعث
ارتقاء سطح سالمت جسمی و روانی دانشآموزان گردد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که دانشآموزان در سنین نوجوانی به طور متوسط
 12000ساعت را در مدرسه میگذرانند .پس از خانواده ،مدارس،کانون اصلی زندگی به
شمار می رود و فعالیتهای مدرسه ای در زندگی این گروه سنی به صورت فعالیت اصلی
در می آید .تحقیقات نشان دادهاند که مدرسه شکل دهنده ی ساختارهای شخصیتی و
روانی دانشآموزان است .مدرسه محیطی است که دانشآموز در آنجا شایستگی،
شکست ،موفقیت ،محبوبیت ،انزوا ،طرد و غیره را تجربه میکند .بهترین و مؤثرترین فرد
در هر مؤسسه تربیتی و یا مدرسه ،معلم و کارکنان آموزشی آن است .نقش الگویی معلم و
نفوذی که او در انضباط دادن به رفتارهای دانشآموزان دارد ،بر همگان روشن است .از
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آنجایی که دانشآموزان یکی از الگوهای مهم رفتاری خود را معلمان قرار می دهند ،اگر
معلم از ویژگی الگودهی خوبی برخوردار باشد میتواند تأثیرات عمیقی در رشد شخصیت
دانشآموزان باقی بگذارد .الگوها مستبدانه یا قدرت مدارانه و یا در نقطه مقابل آن
الگوهای رها کننده معلّم ،نقش مخرّبی را در شکل گیری شخصیت پرخاشگرانه
دانشآموزان خواهد داشت؛ در حالی که الگوهای تعاملی و متعادل بین معلم و
دانشآموزان که در آن معلم به شخصیت و احتیاجات اساسی دانشآموزان توجه کافی
مبذول می دارد و کارها را بر طبق استعداد و تمایالت میان شاگردان تقسیم میکند ،نقش
بهتری را در بهداشت روانی دانشآموزان ایفا خواهد کرد .اگر مدرسه و به ویژه معلم در
مدرسه نتواند نقش مثبت خود را در بهداشت روانی دانشآموزان به خوبی ایفا کند ،خود
مدرسه به شرط فراهم بودن عوامل دیگری همچون عوامل خانگی و اجتماعی دیگر در
ایجاد اختالل های روانی میتواند مؤثر باشد .دشواریهای رفتاری دانشآموزان از قبیل
پرخاشگری ،انزوا طلبی ،ترسهای مرضی تا حدودی ناشی از رفتارهای نامناسب
کارگزاران تعلیم و تربیت در مدرسه میباشد .در این گونه موارد از طریق آموزشهای
الزم ،یعنی آموزش بهداشت روانی به کارگزاران تعلیم و تربیت تا حدودی میتوان از بروز
این گونه اختالل ها جلوگیری کرد.
نتایج مربوط به همبستگی بین سالمت روانی و عملکرد تحصیلی کامالً قابل توجیه و
پذیرش است ،زیرا هم افت تحصیلی میتواند باعث صدمه به سالمت روانی فرد گردد و
هم اختاللها روانی میتوانند باعث افت عملکرد تحصیلی گردند .از طرف دیگر ،توجه
جدی به این موضوع جهت حل مشکالت بهداشت روانی دانشآموزان و فعال سازی
مراکز مشاوره دانشآموزی ،امری ضروری است .همچنین ،توصیه میشود ضمن انجام
بررسیهای گسترده ،با مشورت روان شناسان و روان پزشکان و با کمک مسئوالن در
جهت کاهش عوامل خطر قدم برداشته شود .عالوه بر این ،نتایج این پژوهش میتواند
مسئوالن وزارت بهداشت ،درمان آموزش و پرورش و دانشگاهها را به اهمیت برنامه ریزی
جهت پیشگیری از اختاللها روانی در دانشآموزان جلب نماید .شناسایی مشکالت روان
شناختی دانشآموزان توسط هستههای مشاوره در مدارس مخصوصاً مدارس دخترانه و
برگزاری کارگاههای آموزشی و توانمندسازی کامل در زمینه سالمت روان و مدیریت بر
خود ،ارتقای سطح مهارتهای زندگی دانشآموزان و خانوادههای آنها ،توجه جدیتر
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به مقوله مشاوران از طریق افزایش سطح مهارتها و انگیزههای ایشان ،و پیوند منسجمتر
بین این گروه از افراد و مراکز مشاوره دانشآموزی ،از دیگر پیشنهادهای کاربردی این
پژوهش میباشد.
همچنین ،این پژوهش نیز همانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی است که
ایجاب مینماید در تعمیم نتایج به آنها توجه شود .از آنجا که افراد موردمطالعه همگی
دختر بودند ،قابلیت تعمیم نتایج را به پسران کاهش میدهد .همچنین ،گروه نمونه این
پژوهش فقط دانشآموزان شهر تهران بودند و تعمیم نتایج را به دیگر شهرها و استان دیگر
با توجه به تنوع فرهنگی با مشکل روبرو می سازد .بنابراین ،در پژوهشهای مشابه آتی
پیشنهاد میشود که جنسیت (دانشآموزان دختر و پسر در مقایسه با هم) و دیگر عوامل
مؤثر در دوران دانشآموزی مورد بررسی قرار گیرد.
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