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                                                          كرمانشاه 
)٣٥
( 

 Ɨ ǨǭƗǸǕƻƸƢƽ  ǯƘǱƗǸƩǸǱ ƷƳ ƗƹČĎ  ƚƲƢǲǭ ŮǽƘǮǲǵƗƷ ƻƷƗƴǭ ǴǩƘƽ 

 ǳƘǂǱƘǭƸŧ ƸǶǁ)ČĎēċ(  
 

 * فرانك جعفري

 
 : چكیده

تني، پرخاشگري، افسردگي و  هاي روان با توجه به اهميت بهداشت رواني در كاهش بروز بيماري :سابقه و هدف
ساله مدارس راهنمايي منتخب  ١٣نوجوانان  زا در ل استرسبا هدف تعيين عوامالعه هاي مزمن در نوجوانان، اين مط اضطراب

  .انجام گرفت ١٣٨٠شهر كرمانشاه در سال 
دختر  ٣٣٢( نفر از دانش آموزان  ٦٦٤شامل  نمونة پژوهش . اي توصيفي، تحليلي است پژوهش حاضر مطالعه:ها روشمواد و 

اي دو  ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده.اب شدندگيري چندمرحله اي تصادفي انتخ كه از طريق نمونهبود ) پسر ٣٣٢و 
شدت موارد استرس زا بوده است و  مشتمل بربخش اول  .بود) و همكاران Lewisتست استاندارد احساس بد (قسمتي 

  .سال گذشته مورد بررسي قرار داده است بخش دوم تكرار اتفاقات استرس زا را درطول يك
زا و تكرار وقوع آن اتفاقات در مواردي نظير نزاع  داده است كه بين شدت موارد استرسدست آمده نشان  هنتايج ب :ها يافته

انجام بعضي ازكارهاي جديد،دير رسيدن به مدرسه  براين، تحت فشار قرارگرفتن اوالدين، عدم توجه و تنبيه از جانب معلم
همچنين بين جنس و تكرار اتفاقات در مورد نزاع . شتدار وجود دااباط معنتار )p› ٠٠١/٠(وانجام ندادن تكاليف به موقع با 

 تقريباًدختران .وجود داشتاختالف معنادار باوالدين،نگذراندن وقت كافي با والدين،عدم كفايت در ورزش و اضافه وزن 
  .)>٠٠١/٠P(شديدتر از پسران گزارش كرده بودندرا  همة موارد استرس زا

مدارس در برخورد مناسب با  يتوان با آموزش خانواده و اوليا ن پژوهش ميدست آمده در اي هبا توجه به نتايج ب :بحث 
  .ها پيشگيري به عمل آورد نوجوانان از ايجاد واكنش هاي فيزيولوژيك و رواني ناشي از عوامل استرس زا در آن

  
  .، مدارس راهنمايي، نوجوان، بهداشت روانيزا عوامل استرس: ها  كليد واژه
 

 

 

  

 .ي دانشكده پرستاري مامایي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهت علمأعضو هی *



 
 

ساله مدارس  ١٣سرتس زا در نوجوانان عوامل ا    
 ...راهنمایی منتخب شهر

)  ٣٦ ( 

كرمانشاه، بـاغ ابریشـم، دانشـكده پرسـتاري و مامـایي       :دار مكاتبات عهده *

  .٠٨٣١-٤٢٢٨٦٠٨: دانشــــگاه علــــوم پزشــــكي كرمانشــــاه، تلفــــن    

 : دمهمق
نوجواني اغلب به عنوان 

هایي از فشار رواني و  دوره

طغیان به تصویر كشیده شده 

حتقیقات متعددي نشان  .است

رواني از  داده است که فشار 

اوان كودكي شروع شده و تكرار 

تواند منجر به  این فشارها مي

تين در  هاي روان اجياد بیماري

دوران كودكي و طغیان آن 

صورت رفتارهاي ناهبنجار،  هب

پرخاشگري، افسردگي و اضطراب 

مزمن در دوران نوجواني 

ده مطالعات نشان دا).١(گردد

است كه احساس تنش و فشار 

رواني در نوجوانان با وقایع 

زاي طبیعي نظري روابط و  اسرتس

ارتباطات خانودگي، نزاع با 

ن، عزت نفس اوالدین و معلم

جسمي، حتصیلي و اجتماعي و 

 ).٢(مهاجرت ارتباط دارد

یفیت ارتباطات در دوران ك

كودكي و نوجواني در اجياد 

ات تأثريفشارهاي رواني 

طالق و جدایي . توجهي دارد لقاب

والدین، تضادهاي خانوادگي و 

هاي ارتباطي بني والدین  حمدودیت
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                                                          كرمانشاه 
)٣٧
( 

تواند به  و فرزندان مي

 افسردگي و پرخاشگري منتهي

هاي نامناسب  شیوه ).٣(شود 

ن نیز یكي از ارفتاري معلم

عوامل اجياد اضطراب و فشار 

رواني در كودكان و نوجوانان 

كاهش عزت تواند سبب  است كه مي

هاي حقارت در  نفس و اجياد عقده

 ).٤(آنان گردد

هاي اجتماعي و عدم  شكست

هاي  آموزش مناسب در كسب مهارت

فشارهاي  داجتماعي نیز در اجيا

رواني و كاهش عزت نفس در 

كودكان و نوجوانان بسیار 

با وجود حتقیقات ).٥(ثر استؤم

علل وجود  خصوصفراوان در

و مشكالت رواني در كودكان 

نوجوانان در كشور، شناخت 

در بارة عوامل  اندكيبسیار 

اسرتس و شدت و فراواني آن از 

دیدگاه این افراد وجود 

با توجه به اینكه حدود .دارد

یك سوم مجعیت كشور ما را 

دهند، توجه  نوجوانان تشكیل مي

به هبداشت رواني در این گروه 

سين نقش مهمي در كاهش مشكالت 

 .اجتماعي جامعه دارد

 
 :ها روش و مواد

- اي توصیفي پژوهش حاضر مطالعه

هدف تعیني  حتلیلي است كه با

زا در نوجوانان  عوامل اسرتس

مدارس راهنمایي منتخب شهر 

كرمانشاه اجنام گرفته است و 

در آن شدت، تكرار و ارتباط 

این دو در مورد هر یك از 

سال  زا در طول یك عوامل اسرتس

گذشته مورد ارزیابي قرار 

 .رفته استگ

از فرمول حجم در این پژوهش 

 کیفی در ريمنونه در خصوص متغ

ب ییک جامعه ناحمدود با ضر

 ٠۵/٠و خطای % ٩٩اطمینان 

ونسبت شدت اسرتس باالی 

دلیل عدم  هب% (۵٠نوجوانان 

استفاده شده است که ) اطالع

  نفر ۶۶۴حداقل حجم منونه 

از دانش ) پسر ٣٣٢دخرت و  ٣٣٢(

دارس ساله م ١٣آموزان 

گانه  راهنمایي منتخب نواحي سه

  آموزش 

و پرورش حماسبه گردید كه این 

گريي  تعداد از طریق منونه

اي و  اي به صورت طبقه چندمرحله

تصاديف ساده به نسبت مساوي در 

برای  .هر دو جنس انتخاب شدند

سه اسرتس در دخرتان و یمقا

درصد و  ٩۵نان یپسران با اطم



 
 

ساله مدارس  ١٣سرتس زا در نوجوانان عوامل ا    
 ...راهنمایی منتخب شهر

)  ٣٨ ( 

ض درصد و فر ٩٠توان آزمون 

 پسران و نياختالف درصد اسرتس ب

حداقل حجم % ٢٠دخرتان برابر 

 ١٢۶منونه الزم برای هر جنس 

ش یباشد که منونه حاضر ب نفر می

ابزار  .از منونه مذکور است

اي  ها پرسشنامه گردآوري داده

دوقسميت مربوط به تست 

  استاندارد احساس بد 

)١FBS (Lewis  و مهكاران بوده

طي یك  ١٩٨٤است كه در سال 

مطالعه كیفي موارد احساس 

آموزان سنني دبستاني  اسرتس دانش

مشخص شده و سپس در یك منونة 

وسیع به مرحلة اجرا گذاشته 

ضریب آلفاي این . ه استشد

گزارش شده و % ٨٢پرسشنامه 

درجة نسبتا باالیي از پایداري 

داخلي در بني موارد مشاهده 

در این پرسشنامه ).٢(شده است

شدت احساس موارد اسرتس خبش اول 

با طرح سئوالی که چطور  زا را

 درکنید،  آن عامل را احساس می

ها  ده و پاسخش سنجش بیست مورد

پنج دسته بد نیست، كمي  هب

بد، بد، واقعا بد و وحشتناك 

 .ه استتقسیم بندي شد

  معیار سنجش براي بیشرتین

حساس اسرتس بر اساس شدت ا

د فراواني پاسخ دهي به سه مور

بد، واقعا بد و وحشتناك و 

دهي  كمرتین شدت فراواني پاسخ

به دو مورد بد نیست و كمي بد 

خبش دوم پرسشنامه . بوده است

زا  شامل تكرار اتفاقات اسرتس

سال گذشته بوده است  در طول یك

ها به چهار دسته هرگز  و پاسخ

اتفاق نیفتاده ، یك تا دو 

بار اتفاق افتاده، اغلب 

افتد و در مهة  مياوقات اتفاق 

بندي  افتاده تقسیم موارد اتفاق

معیار سنجش براي  .شده است

تكرار بر اساس بیشرتین 

دهي به دو  فـراواني پـاسخ

مورد اغلب اوقات و در مهة 

مواقع و كمرتین میزان تكرار 

به دو مورد  یك تا دو بار و 

بوده  ،هرگز اتفاق نیفتاده

زا به  چنني عوامل اسرتسمه .است

ساختاري طبقه بندي  عاملر چها

اول عوامل مربوط به  عامل: شد

عزت نفس و عدم وابستگي با 

دوم  عامل، »عزت نفس«عنوان 

هاي  عوامل مرتبط با موفقیت

فیـزیكي و حتصیـلي با عنــوان 

سوم عوامل  عامل ،»ها موفقیت«

مرتبط با نزاع والدین با 

چهارم  عاملو  »والدین«عنوان
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)٣٩
( 

ري مكان عوامل مربوط به تغی

زندگي و تغیري در مدرسه با 

تقسیم  »تغیري مكان«عنوان 

براي جتزیه و  .بندي گردید

حتلیل آماري از روش آمار 

توصیفي، آزمون آماري اسپريمن 

 .و آزمون كاي دو استفاده شد

 
 :ها افتهی
ها نشان دادند که شدت و  افتهی

آموزان در  تکرار اسرتس در دانش

ع  کشمکش و نزاريمواردی نظ

وتکرار  ٩/٢١با شدت (ن یوالد

  شـدت  با(ماری ی، ب)٢/١١

، )٨/١۵و تکرار ٢۴/۶

اوقات کافی با  نگذراندن

و تکرار  ١/١٧شدت با ( نیوالد

ه و عدم توجه از ی، تنب)١/١٧

و  ٢/١١شدت با (نيجانب معلم

دن به یر رسی، د)١/١١تکرار 

و تکرار  ۴/٢٣شدت با (مدرسه 

ف ی، اجنام ندادن تکال)٣/٢٣

  و تکرار ٣/٢١شدت با (موقع هب

و حتت فشار قرار گرفنت ) ٨/١۵

د یبرای اجنام بعضی کارهای جد

) ١/١٣و تکرار  ۶/١۴شـدت با (

 است  ه موارد بودهیشرت از بقیب

آمده  دست هج بینتا .)١جدول(

 شدت موارد نينشان داد که ب

زا و تکرار وقوع اتفاقات  اسرتس

 نزاع با ريمواردی نظ در

  ن یوالد

)٢٢/٠=r(ه ی، عدم توجه و تنب

   نياز جانب معلم

)٢٠/٠=r( حتت فشار قرار گرفنت ،

اجنام بعضی از  کارهای  براي

دن به یر رسی، د)r= ٢٧/٠(دیجـد

ام ندادن و اجن) r=٣٠/٠(مدرسه 

) r=٢۵/٠(ف به موقع یتکال

داری وجود اارتباط معن

 اختالف نيمهچن ).>٠٠١/٠p(دارد

جنس و تکرار  نيدار بامعن

تفاقات در موردا

1- Feel Bad Scale    

 ǧǷƴƩČ-  ساله مدارس  ١٣زا در نوجوانان  توزیع شدت باال و تكرار عوامل اسرتس
 .راهنمایي به تفكیك جنس

 
عوامل 
ساختار

 ي

 تكرار باال شدت باال زا موارد اسرتس
 مجع پسر دخرت مجع پسر دخرت

ت 
عز فس

ن
)I( 

ـ نزاع با والدین در ١
 مورد اجنام كارهاي منزل

٤٢ 
)٦/
١٢( 

٣٣ 
)٩/٩

( 

٧٥ 
)٢/
١١( 

٤٣ 
)٩/
١٢( 

٣٢ 
)٦/٩

( 

٧٥ 
)٢/
١١( 



 
 

ساله مدارس  ١٣سرتس زا در نوجوانان عوامل ا    
 ...راهنمایی منتخب شهر

)  ٤٠ ( 

ـ نداشنت پول كايف  ٢
 براي خرید

٤٩ 
)٧/
١٤( 

٤١ 
)٣/
١٢( 

٩٠ 
)٥/
١٣( 

٣٩ 
)٧/
١١( 

٣٦ 
)٨/
١٠( 

٧٥ 
)٢/
١١( 

ـ احساس خارج شدن از  ٣
 گروه

٥٥ 
)٥/
١٦( 

٣٩ 
)٧/
١١( 

٩٤ 
)١/
١٤( 

٣٧ 
)١/
١١( 

٣٠ 
)٩( 

٦٧ 
)١٠( 

ـ عدم امكان در  ٤
پوشیدن لباسي كه آن را 

 دوست دارید

٣٨ 
)٤/
١١( 

٣٣ 
)٩/٩

( 

٧١ 
)٦/
١٠( 

٤٩ 
)٧/
١٤( 

٤٣ 
)٩/
١٢( 

٩٢ 
)٨/
١٣( 

 ٢٩ ـ احساس تغیري در بدن ٥
)٧/٨

( 

٢٢ 
)٦/٦

( 

٥١ 
)٦/٧

( 

١٨ 
)٤/٥

( 

١٦ 
)٨/٤

( 

٣٤ 
)١/٥

( 
ر ت تر یا درشت ـ چاق ٦

 بودن از مهساالن خود
٦١ 
)٣/
١٨( 

٢٣ 
)٩/٦

( 

٨٤ 
)٦/
١٢( 

٣٠ 
)٩( 

١٩ 
)٧/٥

( 

٤٩ 
)٣/٧

( 
ـ حتت فشار قرار گرفنت  ٧

براي اجنام بعضي كارهاي 
 *جدید 

٥٠ 
)١٥( 

٤٧ 
)١/
١٤( 

٩٧ 
)٦/
١٤( 

٤٤ 
)٢/
١٣( 

٤٣ 
)٩/
١٢( 

٨٧ 
)١/
١٣( 

یت
فق
مو

 
ا 
ه

)
II( 

موقع  ـ اجنام ندادن به ٨
 *تكالیف در مدرسه 

٧٤ 
)٢/
٢٢( 

٦٨ 
)٤/
٢٠( 

١٤٢ 
)٣/
٢١( 

٥٣ 
)٩/
١٥( 

٥٢ 
)٦/
١٥( 

١٠٥ 
)٨/
١٥( 

 ٨١ *ـ بیماري  ٩
)٣/
٢٤( 

٨٣ 
)٢٥( 

١٦٤ 
)٦/
٢٤( 

٥٥ 
)٥/
١٦( 

٥٠ 
)١٥( 

١٠٥ 
)٨/
١٥( 

توجه  تنبیه و عدم ـ ١٠
 *از جانب معلمني

٧٤ 
)٢/
٢٢( 

٦٩ 
)٧/
٢٠( 

٧٥ 
)٢/
١١( 

٣٨ 
)٤/
١١( 

٣٦ 
)٨/
١٠( 

٧٤ 
)١/
١١( 

ـ اگر اكثر اوقات  ١١
 ر باشیدبیكا

٢٩ 
)٧/٨

( 

٢١ 
)٣/٦

( 

٥٠ 
)٥/٧

( 

٣٩ 
)٧/
١١( 

٣٦ 
)٨/
١٠( 

٧٥ 
)٢/
١١( 

ـ دیر رسیدن به  ١٢
 *مدرسه

٧٩ 
)٧/
٢٣( 

٧٧ 
)١/
٢٣( 

١٥٦ 
)٤/
٢٣( 

٧٨ 
)٤/
٢٣( 

٧٧ 
)١/
٢٣( 

١٥٥ 
)٣/
٢٣( 

خوبي  هـ ورزش را ب ١٣
 اجنام ندادن

٦٥ 
)٥/
١٩( 

٦٤ 
)٢/
١٩( 

١٢٩ 
)٤/
١٩( 

٣٤ 
)٢/
١٠( 

٢٣ 
)٩/٦

( 

٥٧ 
)٥/٨

( 
تر از مهساالن  ـ كوچك ١٤

 خود بودن
٢٢ 
)٦/٦

( 

٢١ 
)٣/٦

( 

٤٣ 
)٤/٦

( 

١٤ 
)٢/٤

( 

١٥ 
)٥/٤

( 

٢٩ 
)٣/٤

( 

ین
لد
وا

)
II

I
( 

ـ نگذراندن اوقات  ١٥
 *كايف با پدر و مادر 

٥٩ 
)٧/
١٧( 

٥٥ 
)٥/
١٦( 

١١٤ 
)١/
١٧( 

٦٢ 
)٦/
١٨( 

٥٢ 
)٦/
١٥( 

١١٤ 
)١/
١٧( 

ـ احساس فشار رواني  ١٦
ل ئادر اجنام دادن اید

 كارها

٤٦ 
)٨/
١٣( 

٤٠ 
)١٢( 

٨٦ 
)٩/
١٢( 

٣٧ 
)١/
١١( 

٤٠ 
)١٢( 

٧٧ 
)٥/
١١( 



 
 
فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  - ١٣٨٣سال هشتم، مشاره اول، هبار  - هببود  

                                                          كرمانشاه 
)٤١
( 

ـ دعوا و نزاع  ١٧
 *والدین در مقابل مشا 

٨١ 
)٣/
٢٤( 

٦٥ 
)٥/
١٩( 

١٤٦ 
)٩/
٢١( 

٤١ 
)٣/
١٢( 

٣٤ 
)٢/
١٠( 

٧٥ 
)٢/
١١( 

ـ قهر و جدایي  ١٨
 والدین

٤٤ 
)٢/
١٣( 

٤٧ 
)١/
١٤( 

٩١ 
)٧/
١٣( 

٣٦ 
)٨/
١٠( 

٣٢ 
)٦/٩

( 

٦٨ 
)٢/
١٠( 

غی
ت

ان
مك
ري 

)
IV( 

 ٤٠ ـ تغیري در مدرسه ١٩
)١٢( 

٣٨ 
)٤/
١١( 

٧٨ 
)٧/
١١( 

٢٣ 
)٩/٦

( 

٢٠ 
)٦( 

٤٣ 
)٤/٦

( 
ـ نقل مكان از جایي  ٢٠

 به جاي دیگر
٣٣ 
)٩/٩

( 

٢٥ 
)٥/٧

( 

٥٨ 
)٧/٨

( 

٣١ 
)٣/٩

( 

٣١ 
)٣/٩

( 

٢ 
)٣/٩

( 

 .٠٠١/٠اختالف معنادار در سطح  *

  
 ǧǷƴƩĥ - جنس و ساله شهر كرمانشاه بر حسب  ١٣آموزان  توزیع عوامل ساختاري دانش

 .شدت اسرتس
مالك  پسر دخرت جنس

 آزمون
نتیجه 
 شدت اسرتس آزمون

 عوامل ساختاري
شدت باال 

 )تعداد(
پایني  شدت
 )تعداد(

شدت باال 
 )تعداد(

پایني  شدت
 )تعداد(

 )>٠٠١/٠P( =٥١/٤١X2 ٣١٢ ٢٠ ٢٥٥ ٧٧ عزت نفس
 )>٠٠١/٠P( =X2 ٨٧/٦ ٢٨٨ ٤٤ ٢٦٢ ٧٠ ها موفقیت
 )>٠٠١/٠P( =X2 ٥٣/٧ ٢٩٢ ٤٠ ٢٧٢ ٦٠ والدین

 X2= * N.S ٤١/٢ ٣٠٣ ٢٩ ٣٠١ ٣١ غیريمكانت
 ٠٥/٠عدم معناداري در سطح  *

 
 >٠۵/٠P(ن ینزاع با والد

کافی  نگذراندن وقت ،)r= ٧۶/٠و

، )r=٣٢/٠و  >٠۵/٠P(نیبا والد

 >٠٠١/٠P(ت در ورزش یعدم کفا

و اضافه وزن ) r=٢٣/٠و 

)٠٠١/٠P<  ٣٣/٠و=r ( وجود

 يارادمعن طور هدخرتان ب .داشت

ساختاری عوامل در سه مورد از 

ب عزت یترت زا به سرتسعوامل ا

، )٢x=۵١/۴١و  >٠٠١/٠p(نفس

 )٢x=٨٧/۶و >p ٠٠١/٠( ها تیموفق

) ٢x= ۵٣/٧و  >٠٠١/٠p(نیوالد و

دتر از پسران یاسرتس را شد

دند، ويل در عامل جتربه کرده بو

تغیري مكان هیچ ارتباطي 

 .)٢جدول (معناداري یافت نشد

 
 :حبث 

مطالعـه حاضر نشان داد كه 

ا در نوجوانان ز وقایع  اسرتس

عـزت نفس،  درخصوصبا مشكالتي 

هاي حتصیلي و فیزیكي ،  موفقیت

والدین و تغیري مكان مدرسه و 

 .حمل زندگي وابسته است 
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)  ٤٢ ( 

نتایج پژوهش نشان داد كه   

دي نظري رشدت اسرتس در موا

كشمكش و نزاع والدین و 

ها  نگذراندن اوقات كايف با آن

در هر دو جنس باال بوده است 

ننایج مطالعات مشابه  كه با

  قبلي مهخــواني دارد 

 ارتباط،در این ). ٧و٦، ٢، ١(

مطالعه كاهين و مهكاران نیز 

نشان داد كه میزان افسردگي و 

اضطراب در دخرتان و پرخاشگري 

و بزهكاري در پسران 

هاي ناسازگار و گسسته  خانواده

هاي سازگار و  بیشرت از خانواده

جين مهچنني برو .)٣(پیوسته است

در پژوهش خود دریافت در 

صورتي كه والدین با یكدیگر 

 ،تفاهم كامل داشته باشند

میانگني منره افسردگي در 

ها نسبت به  فرزندان نوجوان آن

 ).٨(تر است ها پایني سایر گروه

با در نظر گرفنت امهیت 

خانواده در سالمت جسمي و 

رواني نوجوانان ، شناخت و 

اطالع والدین از عوامل 

هاي  ساز اسرتس و مهارت نهزمی

ارتباطي مناسب با نوجوانان 

 .رسد امري ضروري به نظر مي

نتایج مطالعه حاكي از آن  

است كه شدت اسرتس در مواردي 

نظري تنبیه و عدم توجه از 

جانب معلمني و تأخري در رسیدن 

به مدرسه در دخرتان و پسران 

است كه با مطالعات  باال بوده

و مهكاران   Lewisمشاهبي كه توسط 

 اجنام شد) ٢و١( Stantonو  McGeeو 

در مطالعه . مطابقت دارد 

درصد از  ٧/٨٢مكارمي نیز 

كردند كه از  نوجوانان بیان

ها  معلیمن آن معایيب كه ترین مهم

احرتامي  بي ،اند تاكنون داشته

 ،به شخصیت آنان بوده

كه موجب افت حتصیلي  طوري به

 با توجه به). ٩(آنان شده است

اینكه نوجوانان امریكایي و 

هاي زیادي در  چیين نیز تنش

زمینه مسائل مدرسه جتربه 

ها  و نتایج آزمون آن اند كرده

نشان داده است كه رقابت با 

ها، تكالیف زیاد منزل،  مهكالسي

توقعات فزاینده والدین و 

انتظارات و مقررات از 

زا در آنان  ترین عوامل تنش مهم

گاهي آ .)١١و١٠(بوده است 

ن و مدیران از تغیريات امعلم

نوجواني ، اجياد رابطــــه 

آموز، احرتام  صحیح با دانش
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)٤٣
( 

ها، توجه مثبت،  گذاشنت به آن

محایت متقابل و پویایي ارتباط 

هاي  تواند در كاهش اسرتس مي

 . دوران نوجواني مؤثر افتد 

شدت اسرتس حاضر نتایج پژوهش 

حتت فشار قرارگرفنت  را در مورد

اجنام كارهاي جدید در هر  براي

. دو جنس باال گزارش كرده است

رسد كه در غالب  به نظر مي

جوامع چه در جهان سوم و چه 

در حال توسعه و پیشرفته سعي 

دارند كه كودك را به 

پذیري مطلق و  وابستگي، اطاعت

خوب پذیري به وضع موجود مهراه 

شود  چنني تربیيت باعث مي. سازند

ند از كه نوجوانان نتوان

هاي خود در برخورد با  توانایي

خوبي  شرایط زندگي اجتماعي به

بنابراین  ؛استفاده كنند

پناهي و سرخوردگي  احساس بي

و این امر موجب اجياد  كنند مي

). ٨(گردد تين مي هاي روان بیماري

 يپس به عهده والدین و اولیا

مدارس است كه با اجياد استقالل 

ود هاي عاطفي خ و مهچنني محایت

شرایطي را فراهم سازند تا 

اي  هاي كلیشه نوجوانان نگرش

خود را كنار گذاشته، نسبت به 

پذیرش تغیريات آزادي بیشرتي 

 خصوصدر این . احساس منایند 

حتقیقات نشان داده است كه 

برنامه  هاي فوق اجراي فعالیت

مجعي  نظري دیدارها، سفرهاي دسته

و اردوهاي فرهنگي و مواردي 

ر افـــزایش حس عزت نظري آن د

نفس نوجوانان بسیار مؤثر است 

یافته هاي پژوهشي حاكي ) . ٤(

از آن است كه بني شدت اسرتس و 

زا ارتباطي  تكرار موارد اسرتس

دار وجود دارد كه با امعن

حتقیقات مشابه مهخواني دارد 

مطالعات دیگر نشان ). ٢و١(

داده است كه اگر اسرتس در حد 

 ،ن باشدظرفیت سازش ذهن و بد

 ،براي فرد مفید و سازنده است

ويل چنانچه بیش از توانایي و 

بسیار  ،قي باشدیظرفیت تطب

 ؛)١٢(باشد ناخوشایند و خمرب مي

بنابراین آموزش نوجوانان در 

هاي حل مشكل  زمینه مهارت

تواند سبب افزایش قدرت  مي

هاي  ها با موقعیت تطبیقي آن

 . زا گردد  اسرتس

ست كه نتایج نشان داده ا

 دار تقریباادخرتان به طور معن

در مهه موارد اسرتس را شدیدتر 

. از پسران گزارش كرده بودند 

مطالعات مشابه نیز نشان داده 
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)  ٤٤ ( 

است كه مشكالت هبداشت رواني در 

بني دخرتان بیش از پسران 

در توجیه ). ١٤و١٣، ٦، ١(است

توان گفت كه درك  این تفاوت مي

 تر از از خود در پسران قوي

باشد و این قدرت از  دخرتان مي

پیوستگي آنان با والدین، 

گروه دوستان، مدرسه و 

وقت  هاي فیزیكي و نیمه فعالیت

با  .)١٥(گريد آنان سرچشمه مي

توجه به این تفاوت در مطالعه 

حاضر و در مطالعات كشورهاي 

دیگر افزایش حس عزت نفس در 

دخرتان باافزایش تعلق والدیين 

ها  یض و تفاوتدور از تبع هو ب

در خانواده، توجه به 

هاي فردي بني دخرت و پسر،  تفاوت

ها و  تعادل بني خواسته

هاي آنان و اجياد  توانایي

 ياستقالل توسط والدین و اولیا

تواند در  مدارس در دخرتان مي

 زا و كاهش شدت عوامل اسرتس

افزایش سالمت رواني در  تانتیج

 .این افراد مؤثر واقع شود

شده  الب بیانطه به مبا توج

توان اظهار منود كه مداخالت  مي

پیشگريي نظري آموزش خانواده، 

مدارس و كادر هبداشيت  ياولیا

هاي دوران نوجواني و  از ویژگي

عوامل اجيادكننده اسرتس در این 

و مهچنني آموزش باشد  ميدوران 

هاي  نوجوانان در زمینه مهارت

هاي حل مشكل از  زندگي و مهارت

هاي  هاي مهم مراقبت تاولوی

 .هبداشيت در این دوران است

 :تشكر و قدرداني
وسیله مراتب تشكر عمیق  بدین

خود را از آقاي دكرت منصور 

رضایي و آقاي مهندس غالمرضا 

هاي آماري  خاطر مشورت هعبديل ب

مهچنني از زمحات . دارم ابراز مي

شكن تشكر و  خامن سهیال شاخ

 .منامي  قدرداني مي
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