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 روزي ميزان اضطراب در نوجوانان ساكن در شبانه  مقايسه

   با نوجوانان ساكن در خانواده
  دكتر هادي ساالري* ، دكتر سيد عليرضا سجادي**

 

  گروه روانپزشكي، دانشكده پزشكي، گرگاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   * 
   گروه روانپزشكي ، دانشكده پزشكي،زاهدان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  **

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  قدمهم
 كه باشد ترين اختالالت روانپزشكي مي اضطراب از شايع       
تواند با يادگيري، تمركز، بيادآوري مطالب و ارتباط دادن  مي

   )1(.موضوعات با يكديگر اختالل ايجاد نمايد
لين محيط آموزشي در عنوان اوه عالوه بر اين نقش خانواده ب

هاي عصبي و مشكالت رفتاري در كودكان انكار  ايجاد بيماري
كودكاني كه با تعارضات خانوادگي، انزواي )2(.ناپذير است
ممكن است نتوانند  ،باشند خجالتي بودن درگير مي اجتماعي و يا

اي كه در يكي  در مطالعه )1(.دناستعداد بالقوه خود را بالفعل نماي
  مركز  ساله ساكن در يك 8 تا 4بر روي افراد   روماني نواحي از 
  

 
 

 بهافراد مورد بررسي   درصد 54شبانه روزي انجام شد،  حدود 
اي ديگر  در مطالعه )3(.مبتال بودنداختالل رفتاري يا رواني  يك

كودك كه والدين خود  51 ،كه در دارالسالم تانزانيا انجام شده
داده بودند و كودكان مشابه كه در  را در اثر ابتال به ايدز از دست

ها نشان  كردند، مورد مطالعه قرار گرفتند يافته خانواده زندگي مي
از كودكان محروم از والدين در طول يك سال  درصد 34داد 

) يتيم خانه(ها  روزي ساكنين در شبانه)4(.اقدام به خودكشي داشتند
ترين  يعشا )5(.كندي شديد رواني، حركتي هستند دچاركراراً 

  )6(.، اضطراب و افسردگي استدر سنين دبيرستاناختالل 

  چكيده 
هدف از پژوهش حاضـر بررسـي ميـزان اضـطراب در      و تأثير شرايط محيطي بر آن ،  با توجه به شيوع اضطراب در نوجوانان :زمينه و هدف

  . باشد ها و مقايسه آن با نوجوانان ساكن در خانواده در دو شهر زاهدان و گناباد مي روزي نوجوانان ساكن در شبانه
كـه  ) نفر سـاكن در خـانواده   134و   روزي نفر ساكن در شبانه 134(نفر آزمودني  268اين پژوهش دو شهر در مجموع در  :روش كارمواد و 

روزي و به روش تصادفي در افراد سـاكن در   گيري غير تصادفي در افراد ساكن در شبانه سال بودند به روش نمونه 19تا   13داراي دامنه سني بين 
معنـي دار بـودن دو   ، )  Z( ها با اسـتفاده از آزمـون    يافته. اجرا شد) سؤال 40شامل ( ر دو گروه آزمون اضطراب كتلدر ه. خانواده انتخاب شدند

  . نسبت مستقل مورد مقايسه قرار گرفت
)  >P 05/0 ( .اخـتالف معنـي داري وجـود دارد    روزي و سـاكن در خـانواده از نظـر اضـطراب شـديد      بين دو گروه ساكن در شبانه :ها يافته

سـاكن شـبانه روزي و    و در دو گروه پسـر  ) >001/0P( از نظر اضطراب متوسط ساكن شبانه روزي و ساكن خانواده همچنين در دو گروه دختر
نيـز از نظـر   ) در كـل (عالوه بر اين بين پسران و دختـران  ) >P 01/0(. از نظر اضطراب شديد نيز اختالف معني دار مشاهده گرديد ساكن خانواده

  . داري مشاهده شد بدون در نظر گرفتن محل سكونت اختالف معني  >04/0P و متوسط  >001/0P شديداضطراب 
فـرد را بـراي ابـتال بـه اضـطراب مسـتعد       ) مؤنث ( با توجه به يافته هاي فوق به نظر مي رسد سكونت در شبانه روزي و جنسيت  : گيري نتيجه

  )19 تا 15 ، ص1384 بهار،  1، شماره هفتمسال   مجله طبيب شرق،  ( .سازد مي
  ، خانواده، نوجوان روزي ، شبانه ضطرابا: واژه ها گل     

  12/7/83 : مقاله تاريخ دريافت
  25/3/84 : مقاله پذيرشتاريخ 
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84بهار، 1، شماره هفتمطبيب شرق،  سال   
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رسد كه شرايط محيطي، اجتماعي و فرهنگي كه  نظر مي به
در نوع و فراواني  ،شوند دختران و پسران در آن بزرگ مي

اندكي در مورد شيوع اين  اطالعات )7(.نگراني آنها تأثير دارد
برند  جتماعي رنج مياختالالت در بين افرادي كه از مشكالت ا

لذا اين پژوهش به منظور بررسي وضعيت  )3(وجود دارد
مقايسه آن با  اضطراب در كودكان ساكن در شبانه روزي و

كودكان ساكن در خانواده در دو شهر زاهدان و گناباد طراحي 
توان جهت ارائه به  دست آمده را ميه بدين گونه كه نتايج ب. شد

كز مشاوره ارسال تا با استفاده از اين مراكز بهداشت رواني و مرا
نتايج كمك و مساعدت بهتر و بيشتري به اين نوجوانان ارائه 

  . نمايند

 روش كار 

كـه    اسـت  مقطعي  توصـيفي  تحليلـي  پژوهش حاضر از نوع 
هـاي پـژوهش مشـتمل بـر      آزمودني. انجام شد 1381-82در سال 

نفر سـاكن   134نفر ساكن در شبانه روزي و  134(نفر بودند  268
ــه دانــش آمــوزان شــبانه روزيهــاي دو  )در خــانواده  شــهر  و كلي

معيار ورود بـه مطالعـه   . زاهدان و گناباد مورد مطالعه قرار گرفتند
ــا     ــائي و ي ــع راهنم ــبانه روزي و تحصــيل در مقط ــكونت در ش س

معيـار خـروج از مطالعـه شـامل وجـود مشـكالت       . دبيرستان بـود 
سـمي و يـا عـدم همكـاري     شديد هوشـي و بيماريهـاي شـديد ج   

هـاي مـذكور داراي معيـار     هـا بـود كـه هيچكـدام از نمونـه      نمونه
گــروه ســاكن در خــانواده از مــدارس . خــروج از مطالعــه نبودنــد

مقطع راهنمائي و دبيرستان شهرستانهاي گناباد و زاهدان به روش 
انتخاب شـدند و بـا گـروه اول     از ميان كليه مدارس شهر تصادفي

سـيت و مقطـع تحصـيلي همتـا سـازي شـدند كـه         جن ،از نظر سـن 
 35نفر ساكن زاهدان ـ   17(دختر  52جمعيت ساكن شبانه روزي 

نفـر در   59نفـر در زاهـدان و    23(نفـر پسـر    82و ) نفر در گنابـاد 
  .سال بود 19تا  13بودندكه دامنه سني آنها بين ) گناباد

  ) Cattell(  ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش اضـطراب كتـل  
صـورت يـك   ه اين پرسشنامه مؤثرترين ابزاري اسـت كـه بـ   . بود

توانـد   اي كـه مـي   پرسشـنامه . پرسشنامه كوتاه فـراهم آمـده اسـت   
هــاي  اي عينــي بــا هــدف مكمــل تشــخيص بــاليني باشــد و نتيجــه

هـاي متعـددي    از اين پرسشنامه در پژوهش. پژوهشي بدست دهد
اييـد قـرار   استفاده شده است و اعتبار و پايـائي پرسشـنامه مـورد ت   

      عالوه بر اين در هنجـار گزينـي ايرانـي در سـال     )9(است    گرفته
دختــر نيــز ابــزار  8532پســر و تعــداد  16342بــا تعــداد  67ـ    68

. مناسبي جهت تشخيص اضطراب مورد استفاده قرار گرفته اسـت 
 ه اي سئوال است كه هر سـئوال داراي نمـر   40اين آزمون حاوي 
بود كه بـا  ) 0-80(نمره بدست آمده بين . دباش بين صفر تا دو مي

تبديل ) 0-10(استفاده از اين نمرات آنها به نمرات طراز شده بين 
شوند و سپس براي تعيين شدت اضطراب به ترتيب ذيل مورد  مي

  : گيرد استفاده قرار مي
  . افراد بدون اضطراب و آرام) 0-3(نمرات طراز شده بين 

رادي كــه داراي درجــات افــ) 4-6(نمــرات طــراز شــده بــين 
  . خفيف اضطراب هستند

افــرادي كــه داراي درجــات ) 7-8(نمــرات طــراز شــده بــين 
  .متوسط  اضطراب هستند

افـرادي كـه داراي درجـات    ) 9-10(نمرات طـراز شـده بـين    
  . شديد اضطراب هستند

ا توسـط  هـ  آزمـودني  اين پرسشـنامه پـس از جلـب همكـاري    
يحات الزم در اختيار آنـان  و ارائه توضهمكار روان شناس باليني 

قرار گرفـت كـه پـس از تكميـل و جمـع آوري مـورد تجزيـه و        
چـون   6نمرات طراز شده بين صفر تـا  . تحليل آماري قرار گرفت
. باشند مورد تجزيه و تحليل قـرار نگرفتنـد   در محدوده طبيعي مي

ــل داده  ــراي تحلي ــين ب ــون    همچن ــروه از آزم ــه دو گ ــا و مقايس ه
  .استفاده شد )نسبت ها Z( دو نسبت مستقل دار بودن بين معني

  يافته ها 
نفـر   75نفـر سـاكن در شـبانه روزي و     63نتايج نشان داد كه 

نفـر   18نفـر و   29ساكن در خـانواده اضـطراب متوسـط دارنـد و     
بـين دو    zآزمـون   داراي اضطراب شديد هستند كه بـا توجـه بـه   
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اده ، گــروه نوجوانــان ســاكن در شــبانه روزي و ســاكن در خــانو
اختالف معني داري در اضطراب متوسـط وجـود نـدارد ولـي در     
اضطراب شديد اختالف معنـي داري بـين دو گـروه وجـود دارد     

)96/1=z  05/0و P= ( ــه ــي ك ــان م ــد  نش ــتري از   ده ــداد بيش تع
ــان ســاكن در شــبانه روزي از اضــطراب شــديد شــكايت    نوجوان

شـبانه روزي  نفر  نوجوان دختر ساكن در  19عالوه بر اين . دارند
ــطراب     29و  ــانواده داراي اض ــاكن در خ ــر س ــوان دخت ــر نوج نف

نفر نيز داراي اضـطراب شـديد هسـتند كـه بـا       11و  15متوسط و 
بدست آمده بـين دو گـروه دختـر نوجـوان سـاكن در       zتوجه به 

شـــبانه روزي و ســـاكن در خـــانواده اخـــتالف معنـــي داري در  
در ) >P 001/0و  z= 16/3(اضــــطراب متوســــط وجــــود دارد 

كه اختالف معنـي داري در اضـطراب شـديد وجـود نـدارد       حالي
)75/1 =z   05/0وP>(   ــان پســر  44ضــمن اينكــه نفــر از نوجوان

نفــر از پســران ســاكن در خــانواده   46ســاكن در شــبانه روزي و 
نفـر نيـز داراي    7نفـر و   14داراي اضطراب متوسط و بـه ترتيـب   
ست آمده بـين ايـن دو   بد zاضطراب شديد هستند كه با توجه به 

گــروه نوجـــوان از نظــر اضـــطراب شــديد در دو گـــروه پســـر    
 داري وجـود دارد  درشبانه روزي و خانواده اخـتالف معنـي   ساكن

)25/2 =z 02/0 و P<( پسـران  از  بيشـتري  تعـداد  كه مشاهده شد 
  ). 1جدول (روزي به اضطراب مبتال هستند  درشبانه ساكن 

افراد  مقايسه ميزان اضطراب : ١جدول 
 روزي و خانواده    ساآن در شبانه

دهـد كـه    نتايج بدون در نظر گرفتن محل سكونت نشـان مـي  
        نوجــوان پســر داراي اضــطراب متوســط 90نوجــوان دختــر و  48

)2 =z  (  ــب ــه ترتي ــران داراي    21و  26و ب ــران و پس ــر از دخت نف

بدست آمـده   zكه با توجه به )  z= 33/4(اضطراب شديد هستند 
ــود دارد   ــران وجـ ــران و پسـ ــين دختـ ــي داري بـ ــتالف معنـ                        .اخـ

)001/0 P<  04/0و P<(  در بــدين معنــي كــه  اضــطراب شــديد 
نتـايج نشـان داد كـه از افـراد      .باشـد  مـي از پسـران  بيشتر  ان دختر

 49نفـر و در شـهر گنابـاد     14در شهر زاهدان  ساكن شبانه روزي
و بـه  ) >01/0Pو  =z 12/2( نفر دچار اضـطراب متوسـط بودنـد    

      .نفر دچار اضطراب شـديد بودنـد   28و  1ترتيب در دو شهر فوق 
 )5/4 z=  001/0و P< (دهد مبتاليـان بـه اضـطراب     كه نشان مي

  .در شهر گناباد بطور معني داري باالتر از شهر زاهدان هستند

  بحث
هاي پژوهش نشان داد كه دو گروه نوجوانان ساكن در  يافته

شدت (شبانه روزي و ساكن در خانواده از نظر شاخص اضطراب 
بدين معني كه  ،گر دارندتفاوت معني داري با يكدي) اضطراب
هاي  هاي ساكن در شبانه روزي نسبت به آزمودني آزمودني

ته با اين ياف. ساكن در خانواده داراي اضطراب شديدتري هستند
باشد، آنان بر اين باورند كه عوامل  همسو مي هاي بركووك يافته

خانوادگي، محيطي و اجتماعي فرد در ميزان نگراني وي نقش 
همچنين وي معتقد است كه محتواي نگراني افراد  .مهمي دارند

با توجه به اين نكته به نظر   )7(.با شرايط زندگي آنها مطابقت دارد
اجتماعي كه پسران و دختران در آن  ،رسد كه شرايط محيطي مي

عالوه بر . شوند در شدت اضطراب آنها  بي تأثير نباشد بزرگ مي
بانه روزي بودند نيز اين در پسران و دختراني كه ساكن در ش

اختالف معني داري مشاهده گرديد بدين معني كه دختران بيشتر 
هاي  از پسران داراي اضطراب شديد هستند اين يافته با يافته

معاونت سالمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 
دهد كه   نشان مي WHOباشند بررسي  همسو مي ايران،
 و 12 و 8شده در گروهها سني ترين اختالل رواني گزارش  شايع

ساله اضطراب بوده و عالوه بر اين  اضطراب در دختران بيش  17
در اين بررسي دختران ساكن در خانواده از  )7(.از پسران است

روزي  نظر اضطراب متوسط باالتر از دختران ساكن در شبانه

 نتيجه آزمونخانواده شبانه روزي جنس اضطراب
Z 

 دختر متوسط
 پسر

19 
44 

29
46 

16/3 *

5/0  
7580/1 63 جمع كل 

 شديد
1175/1 15دختر 

 *25/2 7  14  پسر
1896/1 29 جمع كل  *
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بودند كه جهت يافتن علل اين موضوع  الزم است مطالعات 
  .شود بيشتري انجام

دهد كه بين نوجوانان  عالوه بر اين نتايج فرعي نشان مي
هاي دو شهر زاهدان و گناباد نيز اختالف  روزي ساكن در شبانه

بدين معني كه در ساكنين . معني داري وجود دارد
شهر زاهدان اضطراب به  هاي شهر گناباد نسبت  روزي شبانه

از عوامل  بيشتري مشاهده شد كه احتماالً اين اختالف ناشي
. باشد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مربوط به دو شهر مي

هاي انجام شده در اين زمينه در ايران و  محدود بودن پژوهش
ها  هاي ساير پژوهش هاي پژوهش را با يافته جهان مقايسه يافته

د به طور كلي بررسي حاضر در راستاي اينم كمتر امكان پذير مي
در نوجوانان ساكن در شبانه شناخت ميزان و شدت اضطراب 

ناً بررسي اين ئمطم .روزي و مقايسه آن با خانواده انجام گرفت
گردد  هايي همراه بوده لذا توصيه مي با محدوديت نارسائي،
تر در  طور گستردهه هايي با حجم نمونه بيشتر و ب پژوهش
هاي مختلف كشور انجام گيرد تا نتايج آن با درجه اطمينان  استان
در اين پژوهش . و قابليت تعميم پذيري بيشتري همراه باشد باالتر

الزم است كه اختالالت  ،بيشتر به اختالل اضطراب توجه شده
  .نيز مورد توجه قرار گيرد.. ديگري مانند افسردگي ، وسواس و

 سپاسگزاري  
 سركار  ،دريغ آقاي محمدرضا سراواني از همكاريهاي بي

خباز شيروان و خانم نجمه خانم هاجر پهلواني، خانم زهرا 
  .شود السادات حاجي وثوق صميمانه تشكر مي
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Comparing the anxiety between adolescents living in parental 
home and those living in institutions 

 
Salari H., MD*; Sajadi A., MD** 

 
Background: With regard the high prevalence of anxiety in adolescents and the influence of 

environment on it, this research was designed to evaluate and compare the anxiety level between 
the adolescents who living in parenteral home and those who were institutionalized. 

Methods and Materials: The number of samples was 268 (134 in parenteral home and 134 in 
institutionalized group). The Cattell Anxiety Questionnaires was used as the device of study. The 
statistical analysis was performed by the significance bearing discrepancy between two 
independent ratios (z test). 

Results: The results showed meaningful difference in sever anxiety scores between adolescents 
living in parental home and in institutions, a significant difference between boys within different life 
place (P<0.01) and girls within those groups was observed (P<0.001). Also meaningful difference 
between boys and girls without considering their life place in moderate (P<0.04) and sever anxiety 
scores was demonstrated (P<0.001). 

Conclusions: The results suggest that institutionalized adolescents and girls are more sensitive to 
anxiety 

 

KEY WORDS: Anxiety, Adolescents, Institution, Family  
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