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چکيده
،پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دانشآموزان با توجه به تفاوتهاي موجود در وضعیت بهداشت روانی
 پسر) به روش نمونهگیري571 ، دختر575(  نفر از دانشآموزان مقطع راهنمايی و دبیرستان شهر يزد556 . جنس و سن انجام گرفت،اجتماعیـاقتصادي
،)5005 ، سیبرر و ديگران- (ريونز55- شرکتکنندگان به پرسشنامة کیفیت زندگی مرتبط با سالمت کیداسکرين.خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند
 نتايج نشان.) پاسخ دادند6831 ، اقتصادي (گرمارودي و مرادي-) و پرسشنامه ويژگیهاي اجتماعی6117 ،پرسشنامه بررسی نقاط قوت و مشکالت (گودمن
 پسران وضعیت، حمايت اجتماعی و همساالن و خودمختاري، ارتباط با والدين و زندگی خانوادگی، بهزيستی روانی،) در مقیاسهاي بهزيستی جسمانی6 دادند که
 پذيرش، بهجز سه بعد حمايت اجتماعی و همساالن55-) دانشآموزان مقطع راهنمايی در تمام ابعاد پرسشنامه کیداسکرين5 ،بهتري نسبت به دختران دارند
 ارتباط با والدين و،) در مقیاسهاي بهزيستی جسمانی8  و،اجتماعی و مزاحمت و منابع مالی وضعیت بهتري نسبت به دانشآموزان دبیرستانی به دست آوردند
 نتايج آزمون تحلیل. منابع مالی و بهزيستی روانی بین دانشآموزان داراي وضعیت اجتماعیـ اقتصادي باال و پايین تفاوت معنادار وجود دارد،زندگی خانوادگی
 پذيرش، مرزي و نابهنجار نشان داد که گروه بهنجار وضعیت بهتري در مقیاسهاي خلق و هیجان،واريانس يک متغیري در مورد مقايسه گروههاي بهنجار
. بهزيستی روانی و ادراک خود نسبت به گروه نابهنجار دارد،اجتماعی و مزاحمت
 بهداشت روانی، اقتصادي- وضعیت اجتماعی، سالمت، کیفیت زندگی:واژههاي کليدي

2531  بهار/53  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Abstract

T

he present study was aimed to examine Health-Related Quality of Life (HRQOL) regarding mental health, socio-economic
status, gender and age differences in students. Five hundreds and fifty one middle school and high school students (275

females, 276 males) were selected using multistage cluster sampling. The participants completed the KIDSCREEN-52 HealthRelated Quality of Life Questionnaire (Raven-Sieberer & et al, 2005), the Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman,
1997), and the Socio-economic Status Questionnaire (Garmaroodi & Moradi, 2010). The results indicated that 1) boys scored
higher than girls in physical well-being, social support and peers, self-autonomy, psychological well-being, relationships with
parents, and family life scales, 2) the middle school students had higher scores than the high school students in all KIDSCREEN
scales except for social supports and peers, social acceptance, bullying, and financial resource, and 3) the differences between
students with low and high socioeconomic status were significant in physical well-being, relationships with parents and family life,
financial resource, and psychological well-being. The results of one way analysis of variance (ANOVA) for comparsion of normal,
borderline and abnormal groups indicated that normal group scored higher than abnormal group in mood and emotions, social
acceptance, bullying, psychological well-being, and self perception.
Keywords: quality of life, health, socioeconomic status, mental health
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آنان به خطر میافتد و در اين بین حوزههاي روانشناختی و

بیترديد سازگاري افراد هر جامعه جز در پرتو سالمت

خانوادگی بیشترين آسیب و حوزههاي مربوط به بهزيستی

جسمانی و روانی امکانپذير نخواهد بود .يکی از شاخصهاي

جسمانی کمترين آسیب را میبینند (دي و موهلرـکوا و

بهداشت روانی میزان کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 6است.

لندولت5065 ،ب) .افزون بر وجود بیماري ،وضعیت اجتماعی و

اين شاخص بر ابعاد جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی سالمت

اقتصادي نیز در کیفیت زندگی نقش دارد (پارک ،تورنبال و

تأکید دارد و به نظر میرسد حیطه مجزا و روشنی است که

تورنبال5005 ،؛ منصور و ديگران .)5008 ،بررسی 1666

توسط تجارب ،عقايد ،انتظارات و احساسات فرد تحت تأثیر قرار

کودک و نوجوان  6تا  65ساله اسپانیايی نشان داد ،افرادي که

میگیرد (تستا و سیمونسون .)6111 ،ونتگات ،مريک و اندرسون

مادرانشان تحصیالت ابتدايی و يا راهنمايی دارند و متعلق به

( )5008از کیفیت زندگی رويآوردي هستیگرايانه در طیف

طبقه فقیر جامعه هستند نسبت به افرادي که مادرانشان

ذهنیـ وجوديـعینی ارائه میدهند .اين طیف با ترکیب

تحصیالت دانشگاهی دارند و يا از ساير طبقات اقتصادي

تعدادي از نظريههاي کیفیت زندگی ،نظريه کیفیت زندگی

هستند ،کیفیت زندگی مرتبط با سالمت پايینتري دارند

يکپارچه 5نامیده شده است .عدم رضايتمندي از زندگی نیز

(باريسوـالپرسا ،هرناندوـآريزالتا و راجمیل .)5065 ،همچنین

منجر به کاهش سالمت روانی و بروز عوامل منفی متعدد مانند

درآمد و تحصیالت پدر ،نوع مدرسه ،نحوه رفتن به مدرسه و

افسردگی ،عدم برقراري روابط اجتماعی و نیز مشکالت رفتاري

مدت زمانی که کودک در کالسهاي آموزشی تقويتی

و شخصیتی خواهد شد (زولیگ ،جالويس ،هوبنر ،اولتمن و

میگذراند متغیرهايی هستند که در میزان کیفیت زندگی

دران.)5006 ،

کودکان تأثیر دارند .اهمیت اين متغیرها تحت تأثیر بافتی قرار

بررسی ها در قلمرو کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان

میگیرد که کودکان در آن زندگی میکنند ،براي مثال نشان

نشان دادهاند (دينر و دينر6115 ،؛ هوبنر )6116 ،سطوح باالي

داده شده است که فعالیتهاي ورزشی اوقات فراغت باعث

رضايت از زندگی يا کیفیت زندگی ادراکشده )PQOL( 8فردي

افزايش کیفیت زندگی کودکان شهري میشود ،در حالی که

به عنوان نیرو يا سرمايه روانشناختی عمل میکند .تحقیقات

کیفیت زندگی کودکانی که پدرانشان کارگر هستند ،به طور

انجامشده وجود روابط معناداري بین کیفیت زندگی و انواع

مستقیم به درآمد و تحصیالت پدر بستگی دارد (جیروجاناکول،

رفتارهاي پرخطر در نوجوانان (مانند خودکشی ،مصرف الکل و

اسکوينگتونا و هادسون .)5008 ،برادلی و کرون ( )5005ارتباط

مواد ،رفتارهاي پرخطر جنسی ،رژيم غذايی و رفتارهاي

بین وضعیت اجتماعیـاقتصادي را با بهزيستی کودک و

ورزشی) و شاخصهاي بیماري جسمانی و مشکالت تحصیلی

نوجوان با استفاده از چند فرايند توضیح میدهند که مهمترين

را گزارش کردهاند (هوبنر ،گیلمن و سالدو .)5007 ،پژوهش در

آنها شامل دستيابی به منابع مادي و اجتماعی و واکنش به

مورد کودکان و نوجوانان داراي اختاللهاي روانی نیز نشان

تنشهايی است که از منابع مختلف و والدين به کودک و

داده است که شدت نشانه عامل مهمی در کاهش کیفیت

نوجوان وارد میشود.

زندگی مرتبط با سالمت است (دي ،لندولت و موهلرـکواٌ،

در پژوهشهاي زيادي ارتباط کیفیت زندگی کودکان و

5065الف) .براي مثال ،در کودکان و نوجوانان داراي فلج مغزي

نوجوانان با جنس و سن مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه

کیفیت زندگی مرتبط با سالمت با نشانههاي آسیبشناختی کمتر،

اکثر پژوهشها نشان میدهند که پسران نسبت به دختران و

رفتار اجتماعیپسند بیشتر و نیاز کمتر به فعالیتهاي اجتماعی

کودکان نسبت به نوجوانان داراي کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

ارتباط معنادار دارد (فرانتینی ،کرسپو ،کارونا و کاناوارو.)5065 ،

باالتري هستند (ريونزـ سیبرر و ديگران5005 ،؛ تبه و ديگران،

مطالعه مروري در مورد کیفیت زندگی کودکان داراي

5003؛ آنالیتیز و ديگران5001 ،؛ کاوالو و ديگران5001 ،؛ برگمن و

اختاللهاي روانی نشان داده است که ابعاد مختلف زندگی

اسکات )5006 ،ولی ناهمسانیهايی در پژوهشهاي مختلف يافت

)1. Health-Related Quality of Life (HRQOL) 2. Integrative Quality of Life (IQOL) Theory 3. Perceived Quality of Life (PQOL

امیر نیکآذين ،محمدرضا شعیري ،محمدرضا نائینیان

میشود .هوبنر ،دران و والويس ( )5000در پژوهشی در 5565

حد متوسط قابل مشاهده است .همچنین مطالعات نشان

نوجوان دبیرستانی نشان دادند که بیشتر نوجوانان از سطوح

میدهند که زنان در مقايسه با مردان در تجربه عواطف منفی

باالي رضايت از زندگی به صورت کلی و در ابعاد خاص

نمرههاي باالتري گزارش میکنند (نولنـ هوکسما )5005 ،که

برخوردارند .نوجوانان بیشترين نارضايتی را در بعد مدرسه نسبت

تبیینهاي مختلفی از جمله تبیینهاي اجتماعی (کودک آزاري،

به ساير ابعاد نشان دادند .همچنین دختران در ابعاد دوستان و

آزار جنسی و احساس فشار به علت محدوديت اجتماعی) و

مدرسه رضايت باالتري نسبت به پسران داشتند .دختران

روانشناختی (جهتگیري بین فردي ،نشخوار ذهنی 5و سبکهاي

آمريکايی نمرههاي بیشتري در بعد خود نسبت به پسران به

مقابله با تنیدگی )8براي آن مطرح شده است (شکري و کديور و

دست آوردند که چنین تفاوتی در نمونه آمريکايیـآفريقايی

دانشورپور .)6831 ،در نهايت تغییرات بدنی در دختران مانند

يافت نشد .در مطالعه ديگري در مورد  6576نوجوان  66تا 61

شروع قاعدگی و عدم توازن هورمونی منجر به کاهش بهزيستی

ساله آلمانی ،گلدبک ،اسمیت ،بیسگر ،هرچاباخ و هنريک ()5007

روانی آنها نسبت به پسران میشود (مايکل ،بیسگر ،فوهر و

نشان دادند که نوجوانان دختر و  61ساله به طور معناداري رضايت

ايبل.)5001 ،

عمومی و رضايت مرتبط با زندگی پايینتري نسبت به نوجوانان

در دوره نوجوانی نسبت به دوره کودکی ،به طور خاص،

پسر و  66سالهها دارند .مقايسه نوجوانان  66و  61ساله با يکديگر

تغییرات در سیستم عصبی و هورمونی زيربناي تغییرات در بهزيستی

نشان داد که رضايت از دوستان در دو سن مذکور تغییر معناداري

عاطفی نوجوانان است .ارنست ،پین و هاردين ( )5001در مدل

پیدا نکرد ولی رضايت از ارتباطات خانوادگی به طور معناداري در

زيستیـعصبی برانگیختگی رفتار به برتري نظام پاداش بر نظام

نوجوانان  61ساله کاهش پیدا کرد .در مطالعه ديگري بیسگر،

اجتناب از آسیب در نوجوانان اشاره میکنند که هنوز نمیتواند به

کلوتا ،ونرودن ،ايبل و ريونزـ سیبرر ( )5005ضمن اشاره به اينکه

وسیله يک نظام ناظر رشدنايافته ،متعادل شود .از طرف ديگر

نوجوانان دختر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت پايینتري در ابعاد

نظريههاي روانشناختی بر اين باورند که دوران نوجوانی با

سالمت جسمانی ،خلق و هیجان و ادراک خود نسبت به نوجوانان

چالشهاي مرتبط با جنس و سن همراه است که يکی از مهمترين

پسر دارند به اين نکته اشاره میکنند که اين تفاوتها از سن 65

آنها ايجاد و نگهداري هويتی ثابت و حرکت به سمت استقالل و

سالگی شروع و تا اواخر نوجوانی ادامه میيابد .همانند ساير

فرديسازي است .اين موضوع افزايش جهتگیري به سوي

مطالعات نشان داده شده است که بهزيستی روانشناختی و

همساالن و فعالیتهاي مرتبط با همساالن را توجیه میکند.

همساالن و محیط مدرسه آنها بیشتر از پسران است (دي و

کودکان و نوجوانان را بررسی میکنیم بايد به اين نکته توجه

ديگران5065 ،ب) و پسران در روابط خانوادگی و دوستیهاي

کنیم که آنها توسط بافت6هاي اجتماعی متعدد شامل خانواده،

نزديک نمرههاي باالتري نسبت به دختران به دست میآورند

گروه همساالن ،مدرسه و اجتماع احاطه شدهاند که هر يک از

(تقیلو ،شکري ،طوالبی و تقوايینیا.)6810 ،

اين موارد میتواند در کیفیت زندگی آنها تأثیر گذارد .نظريههاي

در تبیین تفاوتهاي جنس در کیفیت زندگی مرتبط با

تحولی بیان میکنند که ارتباط کودک و نوجوان با بافت

سالمت ،هید ( )5005در فرضیه شباهتهاي جنسی 6خود بیان

اجتماعی ،پیچیده و در عین حال شامل تأثیر متقابل همزمان

میکند که جنس مذکر و مؤنث در بیشتر متغیرهاي روانشناختی

بین کودک و چند نوع بافت متفاوت است .به دو دلیل بافت از

(از جمله بهزيستی روانشناختی) مشابهند .تنها در برخی متغیرها

لحاظ کیفی در کودکان و بزرگساالن متفـاوت است .اول اينکـه

مانند رفتارهاي حرکتی (از قبیل فاصله پرتاب) و برخی از

بافت تأثیر بلندمدتی بر رشد اجتماعی و روانی کودکان میگذارد

جنبههاي فعالیت جنسی تفاوتهاي زيادي در دو جنس

و دوم اينکه کودکان نسبت به بزرگساالن قدرت کمتري براي

مشاهده میشود .همچنین در متغیر پرخاشگري تفاوت جنس در

تغییردادن معنادار بافت اطرافشان دارند (لوئیس ،آندرين ،ايموال،

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /53بهار 2531

جسمانی دختران کمتر از پسران و کیفیت حمايت اجتماعی و

به طور کلی هنگامی که کنشوري اجتماعی و روانی
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2. rumination

1. gender similarities
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احساسات تنیدگی کودک و نوجوان را پوشش میدهد-6 .

کريستینا و نانسی.)5006 ،
با توجه به ناهمسانیهاي موجود در پیشینه پژوهشی مبنی

ادراک خود 5( 6مادّه) :ادراک آزمودنی از ظاهر بدنی خود به

بر تفاوت جنس و سن در کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان و

صورت مثبت و منفی را بررسی میکند -5 .استقالل عمل5( 5

همچنین بررسی تفاوتهاي موجود در کیفیت زندگی افراد داراي

مادّه) :فرصتهاي آزمودنی براي خلق اوقات فراغت و فعالیت

وضعیت روانی و اجتماعیـ اقتصادي مختلف ،پژوهش حاضر به

اجتماعی را مد نظر قرار میدهد -1 .ارتباط با والدين و زندگی

بررسی وضعیت کیفیت زندگی دانشآموزان مقطع تحصیلی

خانوادگی 1( 1مادّه) :ارتباط با والدين و جوّ حاکم بر خانه را

راهنمايی و دبیرستان با توجه به تفاوتهاي موجود در وضعیت

آزمون میکند -7 .حمايت اجتماعی و همساالن 1( 7مادّه):

بهداشت روانی ،وضعیت اجتماعیـ اقتصادي ،جنس و سن،

ماهیت ارتباطات 3آزمودنی با ساير همساالن را بررسی میکند.

اختصاص يافته است.

 -3محیط مدرسه ( 1مادّه) :ادراک کودک و نوجوان از ظرفیت
شناختی ،يادگیري و تمرکز و احساست راجع به مدرسه را
بررسی میکند -1 .پذيرش اجتماعی( 1زورگويی) 8( 60مادّه):
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پژوهش حاضر از نوع پسرويدادي است .جامعه آماري

آن جنبه از احساسات مربوط به طرد شدن و اذيت شدن به

دربرگیرنده تمامی دانشآموزان مقطع راهنمايی و دبیرستان

وسیله همساالن را میسنجد -60 .منابع مالی ( 8مادّه) :ادراک

شهر يزد بود .تعداد دانشآموزان مقطع راهنمايی  55880نفر و

آزمودنی از منابع مالیاش را میسنجد .پاسخها به صورت مقیاس

دبیرستان  55656نفر 58815( ،پسر و  56050دختر) ناحیه

لیکرتی بوده ،که فراوانی رفتار يا احساس خاص ( =6هیچ گاه=5 ،

يک و ناحیه دو در سال تحصیلی  6831-6810بود .بر اساس

به ندرت =8 ،گاهی اوقات =6 ،اغلب =5 ،همیشه) و يا شدت

روش نمونهبرداري خوشهاي چندمرحلهاي 556 ،دانشآموز

بازخورد =6( 66اصالً =5 ،تا حدي =8 ،به طور متوسط =6 ،خیلی،

( 571پسر و  575دختر) در دامنه سنی  66تا  61سال ،از دو

 =5بینهايت) را نشان میدهد .چهارچوب زمانی به هفته گذشته

مقطع راهنمايی ( 537نفر 656 :پسر و  681دختر) و دبیرستان

اشاره میکند .نمرههاي مقیاسها سپس به صورت خطی به يک

( 516نفر 655 :پسر و  681دختر) انتخاب شدند .میانگین و

مقیاس صفر تا  600نقطهاي تبديل شده که  600نمايانگر بهترين

انحراف استاندارد سن دانشآموزان مقطع راهنمايی به ترتیب

و صفر بدترين کیفیت زندگی است .اعتبار همسانی درونی ابزار به

برابر با  68/55و  6/08و در مقطع دبیرستان  61/61و  6/68بود.

روش آلفاي کرونباخ در تمام ابعاد بین  0/77تا  0/31گزارش شده

ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از:

است .همچنین روايی همگراي آن از طريق همبستگی با ابعاد
2

پرسشنامه کیفیت زندگی مونیخ براي کودکان )KINDL( 65بین

(ريونزـسیبرر و ديگران .)5005 ،پرسشنامه کیفیت زندگی

 0/56تا  0/13گزارش شده است (ريونزـسیبرر و ديگران.)5003 ،

مرتبط با سالمت عمومی براي افراد سالم و بیمار هشت تا 63

ضرايب آلفاي کرونباخ بین  0/11تا  0/31و ضرايب بازآزمايی (به

ساله طراحی شده و شامل  60بعد است6 :ـ بهزيستی جسمانی

فاصله دو هفته) براي ابعاد 60گانه پرسشنامه در نمونهاي از

( 5مادّه) :سطوح فعالیت فیزيکی ،انرژي و تناسب 5را میسنجد.

دانشآموزان ايرانی بین  0/51تا  0/35گزارش شده است .نتايج

-5بهزيستی روانی ( 1مادّه) :هیجانهاي مثبت ،رضايت از

تحلیل عاملی تأيیدي نشان داد که شاخصهاي خطاي ريشه

زندگی و احساساتی که از لحاظ هیجانی متعادل شدهاند را

مجذور میانگین تقريب )RMSEA( 68و برازندگی تطبیقی)CFI( 66

میسنجد -8 .خلق و هیجان 7( 8مادّه) :هیجان ،خلق افسرده و

به ترتیب برابر با  0/058و  0/17بوده که نمايانگر برازندگی

پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سالمت کيداسکرين

8. nature of relationships
9. social acceptance
10. bulling
11. attitude
12. Munich Quality of Life Questionnaire for Children
13. Root Mean Square of Approximation
14. Comparative Fit Index

1. Kidscreen-52 Health-Related Quality of Life Questionnaire
2. fitness
3. mood and emotions
4. self-perception
5. autonomy
6. relations with parents and home life
7. social support and peers

امیر نیکآذين ،محمدرضا شعیري ،محمدرضا نائینیان

مناسب مدل  60عاملی پرسشنامه است (نیکآذين.)6810 ،

شغل سرپرست خانواده و همسر سرپرست خانواده ،هزينهها و

پرسشنامه نقاط قوت و مشکالتSDQ( 2؛ گودمن،

درآمد خانواده ،مسکن و تسهیالت و اوقات فراغت (براي هر بعد

 .)6117اين پرسشنامه توسط گودمن در انگلیس و برمبناي

يک مادّه) است .اجراي پرسشنامه مذکور بر روي هزار خانوار

مالکهاي تشخیصی طبقهبندي بینالمللی آماري بیماريها و

تهرانی حاکی از همسانی درونی خوب براي ابعاد بوده است .با

مشکالت تندرستی مرتبط نسخه دهم 5ساخته شده است .اين

توجه به اينکه اين پرسشنامه در جامعه تهران مورد بررسی قرار

پرسشنامه براي سنین سه تا  61سال کاربرد داشته و داراي پنج

گرفته است لذا تغییراتی در برخی مادّهها و نمرهگذاري اين

زيرمقیاس نشانههاي هیجانی ،8اختالل سلوک ،6اختالل

پرسشنامه صورت گرفت .به منظور تقسیم افراد به دو گروه داراي

بیشفعالیـ کمبود توجه ،5مشکالت با همساالن 1و رفتارهاي

وضعیت اجتماعی -اقتصادي باال و پايین ،نقاط  60و  10درصدي

جامعهپسند يا مطلوب 7و هر مقیاس داراي پنج مادّه است .پاسخها

نمره پرسشنامه محاسبه شد و افرادي که پايین نقطه  60درصدي

به صورت مقیاس سه نقطهاي لیکرت (درست نیست = صفر ،تا

قرار داشتند داراي وضعیت اجتماعی -اقتصادي پايین و افرادي که

حدي درست است=  ،6کامالً درست است=  )5نمرهگذاري

باالي نقطه  10درصدي قرار داشتند داراي وضعیت اجتماعیـ

میشوند .همچنین نمرهگذاري برخی از سؤاالت به صورت

اقتصادي باال در نظر گرفته شدند .چنین انتظار میرفت که کودکان

معکوس انجام میشود .از جمع نمرههاي آزمودنی در هر مقیاس

و نوجوانانی که در وضعیت اجتماعیـاقتصادي پايین قرار میگیرند

نمره کل به دست میآيد که با استفاده از جدول هنجاريابی

در همه ابعاد پرسشنامه کیداسکرين 55-نمرههاي کمتري به

وضعیت آزمودنی در سه حیطه بهنجار (صفر تا  ،)65مرزي ( 61تا

دست آورند (ريونزـ سیبرر و ديگران.)5003 ،

 )61و نابهنجار ( 50تا  )60مشخص میشود.

پس از جمعآوري اطالعات از آزمون  tمستقل براي بررسی

گودمن ( )6117اعتبار پرسشنامه را  0/35برآورد کرده است.

تفاوتهاي اجتماعی -اقتصادي ،جنس و سن در ابعاد پرسشنامه

کسکلین ،سوراندر و کالجونن ( )5000همبستگی پرسشنامه مذکور

کیداسکرين 55-استفاده شد .همچنین با استفاده از آزمون تحلیل

را با پرسشنامه خودگزارشی نوجوانان 0/76 3به دست آوردند.

واريانس چندمتغیري و آزمون تعقیبی شفه ،تفاوت وضعیت بهداشت

محمدي ( )6835اعتبار به دست آمده براي فرم خودگزارشی را به

روانی در ابعاد پرسشنامه کیداسکرين 55-مورد بررسی قرار گرفت.

روش آلفاي کرونباخ  0/17و براي خردهمقیاسهاي آن بین  0/83تا
 0/51گزارش کرده است .در پژوهش حاضر از نمره کلی پرسشنامه

يافتهها

بهداشت روانی در ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شده است.

کیداسکرينـ 55بـر اسـاس جـنس ،سـن و وضـعیت اجتمـاعیـ

چنین فرض شده است که کودکان و نوجوانانی که بر اساس

اقتصادي مقايسه شده است.

پرسشنامه بررسی مشکالت و نقاط قوت در قسمت نابهنجار قرار

نتايج آزمون  tنشان میدهند کـه در مقیـاسهـاي بهزيسـتی

میگیرند ،نسبت به کودکان بهنجار در همه ابعاد پرسشنامه

جسمانی ،حمايت اجتماعی و همسـاالن و خودمختـاري ()P<0/06

کیداسکرين ،55-مخصوصاً بعد بهزيستی روانی نمره پايینتري

و مقیاسهاي بهزيستی روانی ،ارتباط با والدين و زندگی خـانوادگی

کسب خواهند کرد (ريونز سیبرر و ديگران.)5003 ،

( )P<0/05بین دانشآموزان پسر و دختـر تفـاوت معنـادار وجـود

پرسشنامه وضعيت اجتماعي -اقتصادي( 3گرمارودي و
مرادي .)6831 ،اين پرسشنامه داراي چهار حیطه تحصیالت و
5. hyperactivity-attention deficit
6. peer problems
7. prosocially behaviors
)8. Youth Self-report (YSR
9. Socio-Economic Status Questionnaire

دارد .مقايسه میانگینها نشان میدهد پسران نمرههـاي بـاالتري
در تمام مقیاسهاي مذکور نسبت به دختران به دست آوردهاند.
)1. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ
2. International Statistical Classification of Diseases and
)Health-Related Problems (ICD-10
3. emotional symptoms
4. conduct problems

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /53بهار 2531

بررسی مشکالت و نقاط قوت به منظور بررسی تفاوتهاي وضعیت

در جـــدول  6نمـــرههـــاي افـــراد در ابعـــاد پرسشـــنامه

173
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جدول 6
میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون  tمربوط به ابعاد پرسشنامه کیداسکرين 55 -بر اساس جنس و سن
سن

جنس
پسر
متغيرها
بهزيستي جسماني
بهزيستي روانشناختي
خلق و هيجان
ادراک خود
خودمختاري
ارتباط با والدين و زندگي خانوادگي
حمايت اجتماعي و همساالن
محيط مدرسه
پذيرش اجتماعي و زورگويي
منابع مالي

دختر

دبيرستان

راهنمايي

M

SD

M

SD

t

M

SD

M

SD

76/6
76/21
74/71
77/66
66/26
76/16
12/64
66/67
27/22
74/71

21/12
27/41
22/21
26/21
26/27
22/72
26/24
22/16
20/66
11/01

66/16
71/77
62/12
76/26
61/27
71/22
62/06
66/62
21/27
71/02

22/21
27/21
27/01
22/62
26/12
26/00
22/70
21/42
22/60
14/60

**5/92
*9/52
1/86
1/86
**3/86
*9/33
**3/96
8/93
1/69
-8/28

77/77
76/04
70/61
24/10
66/21
72/27
61/66
70/66
22/27
70/11

21/16
26/27
27/17
26/22
26/72
22/21
27/22
21/00
22/62
11/20

67/21
66.61
62/41
70/46
61/71
66/21
61/12
62/66
26/26
66/71

21/22
26/42
26/41
22/26
22/61
22/21
22/46
21/27
20/60
14/22

t

*

P<0/05

**2/61
**6/22
**6/46
**2/02
**0/66
**2/26
2/27
**6/27
-4/11
2/62
**
P<0/06

همچنین در تمام ابعاد پرسشنامه کیداسکرينـ 55بهجز سه

نمرههاي باالتر در ابعاد مورد نظر توسط دانشآموزان مقطع

بعد حمايت اجتماعی و همساالن ،پذيرش اجتماعی (زورگويی) و

راهنمايی است .در جدول  5نمرههاي افراد در ابعاد پرسشنامه

منابع مالی بین دانشآموزان مقطع راهنمايی و دبیرستان تفاوت

کیداسکرين 55-بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادي مقايسه

معنادار وجود دارد ( .)P<0/06مقايسه میانگینها حاکی از کسب

شده است.

جدول 5
میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون  tمربوط به ابعاد پرسشنامه کیداسکرين 55 -بر اساس وضعیت اجتماعی و
اقتصادي
وضعيت اجتماعي -اقتصادي
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متغيرها
بهزيستي جسماني
بهزيستي روانشناختي
خلق و هيجان
ادراک خود
خودمختاري
ارتباط با والدين و زندگي خانوادگي
حمايت اجتماعي و همساالن
محيط مدرسه
پذيرش اجتماعي و زورگويي
منابع مالي

M
62/22
67/21
60/00
71/46
61/70
62/12
60/10
62/40
20/40
26/66

باال
SD
22/62
22/40
22/12
22/04
26/11
12/10
27/22
21/21
22/27
12/71

M
70/72
71/40
66/01
72/70
66/40
72/16
62/14
72/27
22/02
76/22

t
SD
**-1/21
22/27
*-1/22
22/21
-2/22
27/62
-2/21
21/70
-2/47
22/21
**-1/71
26/02
4/66
21/26
-2/22
20/21
-4/22
21/06
**-2/27
22/62
**
*
P<0/06 P<0/05

نتايج آزمون  tبه منظور مقايسه نمرات کیفیت زندگی افراد

جـدول  8مقايـسه نمـرههاي افـراد در ابعـاد پرسشنـامه

بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادي نشان میدهد که در

کیداسکرينـ 55بر اساس وضعیت بهداشت روانی را نشان میدهد.

مقیاسهاي بهزيستی جسمانی ،ارتباط با والدين و زندگی خانوادگی

نتايج آزمون تحلیل واريانس يکمتغیري در مورد مقايسه

و منابع مالی ( )P< 0/06و مقیاس بهزيستی روانی ( )P< 0/05بین

گروههاي بهنجار ،مرزي و نابهنجار نشان میدهد که بین

دانشآموزان داراي وضعیت اجتماعیـ اقتصادي باال و پايین

دانشآموزان بهنجار ،مرزي و نابهنجار در مقیاسهاي بهزيستی

تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا که گروه داراي وضعیت

روانی ،خلق و هیجان ،ادراک خود ،ارتباط با والدين و زندگی

اجتماعیـاقتصادي باالتر میانگین باالتري در مقیاسهاي مذکور به

خانوادگی و پذيرش اجتماعی و زورگويی تفاوت معنادار وجود

دست آوردهاند.

دارد (.)P< 0/06

امیر نیکآذين ،محمدرضا شعیري ،محمدرضا نائینیان

جدول 8
میانگین ،انحراف استاندارد و تحلیل واريانس يک متغیري مربوط به ابعاد پرسشنامه کیداسکرين 55-بر اساس وضعیت بهداشت روانی
بهنجار
متغيرها
بهزيستي جسماني
بهزيستي روانشناختي
خلق و هيجان
ادراک خود
خودمختاري
ارتباط با والدين و زندگي خانوادگي
حمايت اجتماعي و همساالن
محيط مدرسه
پذيرش اجتماعي و زورگويي
منابع مالي

M
46/89
42/96
41/64
46/61
84/81
48/81
83/44
49/84
66/21
46/89

SD
16/3
18/46
16/65
15/66
13/83
15/83
16/66
16/22
13/41
98/89

وضعيت بهداشت رواني
مرزي
SD
M
18/46
46
16/56
86/23
91/42
83/62
16/38
86/28
15/56
88/16
18/32
83/83
93/11
84/19
18/46
88/88
16/56
68/38
91/42
46

نابهنجار
M
49
89
56/54
86
86
86/33
86/22
85
85/33
83/33

(F )2 ،39
4/21
**6/04
**6/02
**5/18
8/16
**5/39
8/63
9/39
**6/15
1/23

SD
93/65
14/26
96/66
15/61
11/46
14/22
93/35
93/65
14/26
96/66

*

P<0/05

**

P<0/06

نتايج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین گروه بهنجار و

ديگران .)5001 ،در دوران بلوغ ،تغییر در نظام هورمونی و وضعیت

نابهنجار در مقیاسهاي خلق و هیجان ،پذيرش اجتماعی

ظاهري بدن باعث تغییر خودپنداره و کاهش بهزيستی جسمانی در

( ،)P<0/06بهزيستی روانی و ادراک خود ( )P<0/05تفاوت

دوران نوجوانی میشود .همچنین سیستم پاداش رفتار قوي و نیاز

معنادار وجود دارد .همچنین بین گروه بهنجار و مرزي در

به پیوندجويی از جمله تغییراتی است که میتواند میان

مقیاس پذيرش اجتماعی ( )P<0/06و ارتباط با والدين و

خواستهاي نوجوان با جهان اجتماعی و خانواده خود تعارض

زندگی خانوادگی ( )P<0/05تفاوت معنادار وجود دارد .مقايسه

ايجاد کند و نوجوان خودمختاري خود را در خطر ببیند .در تبیین

میانگینها نشان میدهد که در تمام موارد گروه نابهنجار نمره

روانشناختی اين موضوع بايد اشاره کرد که چالشهاي هويتی و

کمتري نسبت به گروه بهنجار به دست آورده است.

دستيابی به استقالل ،شیوع رويدادهاي تنیدگیزاي زندگی و
عدم برخورداري از مکانیزمهاي دفاعی رشديافته منجر به کاهش

پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوتهاي جنس ،سن،

ديگران .)5001 ،از طرف ديگر با افزايش تفکر صوري و منطقی،

اجتماعیـ اقتصادي و وضعیت بهداشت روانی در کیفیت زندگی

نوجوان با نگرانی در مورد آينده ،خود و محیط ،دنیا را مکانی

دانشآموزان ايرانی صورت گرفت .نتايج نشان داد میانگین تمام

چالشبرانگیزتر ادراک میکند و همین امر در کاهش بهزيستی

ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سالمت باالتر از متوسط ( )50بود

روانی و افزايش خلق افسرده او موثر است.

اين نتايج همسو با نتايج هوبنر و ديگران ( )5000است .همسو با

پسران در مقیاسهاي بهزيستی جسمانی ،حمايت اجتماعی

نتايج پژوهشهاي پیشین (بیسگر و ديگران 5005 ،و گلدبک و

و همساالن و خودمختاري ،بهزيستی روانی ،ارتباط با والدين و

ديگران )5007 ،نتايج پژوهش حاضر نشان دادند که دانشآموزان

زندگی خانوادگی نمره باالتري نسبت به دختران به دست

مقطع راهنمايی در تمام ابعاد پرسشنامه کیداسکرين 55-بهجز سه

آوردهاند .هوبنر و ديگران ( )5000در پژوهش خود نشان دادند

بعد حمايت اجتماعی و همساالن ،پذيرش اجتماعی و زورگويی و

که دختران در ابعاد مدرسه و دوستان نمره باالتري نسبت به

منابع مالی نمرههاي باالتري نسبت به دانشآموزان مقطع

پسران به دست آوردند .اين در حالی است که در پژوهشهاي

دبیرستـان بـه دست آوردهاند .ايـن نتـايج از ديدگـاه مـدل

ديگر اشاره شده که دختران از سالمت جسمانی ،خلق و

زيستیـعصبی و مدل روانشناختی قابل تبیین است (ارنست و

هیجان ،ادراک خود و بهزيستی روانی پايینتري نسبت به

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /53بهار 2531
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پسران برخوردارند (بیسگر و ديگران5005 ،؛ برگمن و اسکات،

نهايتاً يافتهها حاکی از آن است که کودکان و نوجوانانی

 .)5006ايـن تفـاوت در يافـتهها در درجـه اول به ابـزارهاي

که وضعیت روانی بهتري دارند از بهزيستی جسمانی و روانی

اندازهگیري مربوط میشود .به طوري که در برخی پرسشنامهها

باالتري برخوردار بوده ،احساس افسردگی و غمگینی کمتري

تمرکز بیشتر بر روي جنبههاي عینی و مرتبط با سالمت و در

دارند (خلق و هیجان) ،ارتباط بهتري با والدين خود برقرار

برخی ديگر تمرکز بر روي جنبههاي ذهنی و رضايتمندي

میکنند (ارتباط با والدين و جوّ خانه) و مقبولیت بیشتري در

است .بنابراين در پژوهشهايی که ابزارهاي به کار گرفتهشده

بین گروه همساالن داشته و کمتر مورد آزاد و اذيت قرار

بر جنبههاي عینی و مرتبط با سالمت تأکید میکنند ،پسران

میگیرند (پذيرش اجتماعی و زورگويی) .اين نتايج همسو با

وضعیت بهتري نسبت به دختران خواهند داشت .در حالی که

ي افته هاي دي و دي گران5065( ،الف)؛ دي و ديگران،

با به کارگیري ابزارهايی که تمرکز بر روي ويژگیهاي ذهنی

(5065ب)؛ هوبنر ،سالدو ،والیوس و دران )5007( ،است.

است نمیتوان تفاوتی میان پسران و دختران يافت .از سوي

همچنین  1/8درصد از  18دانشآموز بر اساس پرسشنامه نقاط

ديگر ،تغییرات جسمانی در حین بلوغ و تعارض با هنجارهاي

قوت و مشکالت در قسمت نابهنجار قرار گرفتند که اين مقدار

فرهنگی اغراقآمیز در مورد زيبايی ،باعث میشود دختران

در مطالعه ريونزـ سیبرر و ديگران ( )5003بر روي  55هزار

احساس عدم توازن بیشتري در جنبههاي بهزيستی جسمانی و

کودک و نوجوان هشت تا  63ساله اروپايی  5/5درصد (8/1

روانی خود داشته باشند (مايکل و ديگران.)5001 ،

درصد براي آلمان و  60/6درصد براي انگلستان) بود .پژوهشها

همچنین نتايج پژوهش نشان داد که دانشآموزان داراي

نشان میدهند که ارتباطات ضعیف خانوادگی نقش مهمی در

وضعیت اجتماعی و اقتصادي باال در مقیاسهاي بهزيستی

سالمت روانی کودکان بازي میکند (مستن 6و ريد5005 ،5

جسمانی ،ارتباط با والدين و زندگی خانوادگی ،منابع مالی و

نقل از ريونزـ سیبرر و ديگران .)5003 ،همچنین حمايت

بهزيستی روانی نمرههاي باالتري نسبت به دانشآموزان داراي

اجتماعی ضعیف با احتمال خطر بیشتر مشکالت سالمت روانی

وضعیت اجتماعیـ اقتصادي پايین به دست آوردهاند .اين نتايج

در نوجوانان همراه هست به طوري که برخورداري از حمايت

همسو با يافتههاي پژوهشهاي ديگر در اين زمینه است

اجتماعی میتواند به عنوان عامل افزايش تابآوري 8عمل کند

(پارک و ديگران5005 ،؛ منصور و ديگران5008 ،؛ باريسوـالپرسا

(ريونزـسیبرر و ديگران .)5003 ،نهايتاً نتايج پژوهش نشان

و ديگران .)5065 ،بعد ارتباط با والدين و زندگی خانوادگی شاد

میدهد که نوجوانان داراي اختالل روانی (افسردگی) بیشتر از

بودن کودک در خانه ،می زان زمانی که والدين به کودک

طرف همساالن طرد میشوند (طهماسیان ،اناري ،کرملو و

اختصاص میدهند ،رفتار مناسب و منصفانه والدين با کودک و

شفیعیتبار.)6833 ،

صحبتکردن با کودک را در برمیگیرد (ريونزـسیبرر و ديگران،

از جمله محدوديتهاي پژوهش حاضر در نظر نگرفتن

 .)5005نتايج پژوهش نشان میدهد که برخورداري از وضعیت

کودکان (سنین هشت تا  66سال) است .همچنین با توجه به

اجتماعی (تحصیالت باالتر پدر و مادر) و اقتصادي (درآمد

اينکه داشتن وضعیت اجتماعی باالتر بالطبع با وضعیت

باالتر ،تعداد اتاقها و داشتن کامپیوتر و )...باعث میشود که

اقتصادي باالتري نیز همراه است ،اگر چه عکس آن نمیتواند

کودک و نوجوان از لحاظ ارتباط با والدين و زندگی خانوادگی

صادق باشد ،لذا نتیجهگیري در مورد اينکه کدام عامل

در وضعیت بهتري قرار گیرد .دسترسی به منابع مادي و کمتر

اجتماعی يا اقتصادي در بهزيستی کودک و نوجوان اثر بیشتري

بودن تنشهايی که از سوي والدين و ديگر منابع به کودکان و

دارد در پژوهش حاضر میسر نیست .در نتیجه پیشنهاد میشود

نوجوانان داراي وضعیت اجتماعی اقتصادي باال نسبت به پايین

در تحقیقات آتی نقش عامل اقتصادي و اجتماعی در کیفیت

وارد میشود ،از جمله عواملی است که باعث افزايش بهزيستی

زندگی کودکان و نوجوانان به طور مجزا مورد بررسی قرار

جسمانی و روانی اين گروه میشود (برادلی و کرون.)5005 ،

گیرد .مقايسه گروههاي داراي اختاللهاي روانی که بر اساس
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