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چكيده
اين پژوهش باهدف مقايسه ابعاد سالمت روانی دانشآموزان قلدر و عادی انجام شد .برای اين منظور  1دانشآموز پسر (36
قلدر و  36عادی) به شیوه نمونهگیری تصادفی از میان کلیه دانشآموزان دورهی اول متوسطه ( 33نفر) ،شهر اصالندوز
(استان اردبیل) انتخاب شدند .برای غربالگری دانشآموزان قلدر از میان  533دانشآموز که بهصورت تصادفی انتخاب شدند ،از
پرسشنامههای قلدری ايلی نويز ( )IBSاستفاده شد پس از گزينش  36دانشآموز از کرانه باالی نمرات ،به تعداد  36نفر
دانشآموز عادی نیز از بین دانشآموزان بهصورت تصادفی انتخاب شدند و هر دو گروه به چکلیست بهداشت روان ()MHC
پاسخ دادند .دادههای بهدستآمده با نرمافزار  spssمورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .نتايج آزمون  tمستقل ،به وجود تفاوت
گانه آن اشاره داشت.
معنیدار بین گروههای دانشآموزان عادی و قلدر در هر دو بعد روانی و جسمانی و تمامی سطوح
مقايسه میانگینها حاکی از آن بود که دانشآموزان قلدر از سالمتی روانی پايینتری نسبت به دانشآموزان عادی برخوردارند.
لذا وجود برنامههای مداخلهای در جهت افزايش میزان سالمت روانی اين دانشآموزان با در نظرگیری عوامل متعدد و مرتبطِ
آسیبرسان و تهديدکننده سالمتی اين دانشآموزان ،در مدارس از سوی دستاندرکاران توصیه میشود.
واژگان كليدی :بهداشت روان ،قلدری ،سالمت روانی ،سالمت جسمانی
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Compare the mental health of Normal and bullies in high school students
Abstract
The purpose of this study was comparison mental health of the normal and bullies
)students in high school. In order of this research 1 boy's (36 bullies and same normal
students of Aslandooz cities (in ardabil province) were selected by random sampling method
( 33 cases). For screening of bullies through 533 student, used for illinois bullying scale
(IBS). After selecting 36 students from the upper grades, 36 normal students selected likewise
by random sampling method and then both of the group's responded for mental health
checklist (MHC). The method of data analysis was independent t test, analysis with spss
software. The results of independent t test refer than significant differences between normal
and bullies students groups in both of mental and physical dimensions and all of
levels of
mental health variable. The statistical comparison showed that the bullies are lower than
normal students in mental health dimension. Therefore intervention programs to improve the
mental health of students considering multiple factors related whith malicious and threatening
health for practitioners is recommended.
Keywords: mental health, bullying, physical health

 -1مقدمه
پیدا کردن يک تعريف عملیاتی از سالمت روان مشکل بوده و موضوعی چالشبرانگیز و متأثر از بینش متخصصان است و
بسیاری از تعاريف پیشنهادی شامل جنبههای روانی ،اجتماعی و جسمانی است (آدلر  191 ،؛ اريکسون  .) 151بر اين اساس
روانشناسی نوين در تالش است که توجه خود را صرفاً معطوف مشکالت روانی نسازد و بیشتر بر جنبههای مثبت زندگی تأکید
کند و از مدتها پیش اين علم عالقهمند به کشف عواملی بوده که کنش وری مثبت روانشناختی را به ارمغان آورد (ريف و
سینگر .) 33 ،3سالمت يک مفهوم چندبعدی است که در سالهای اخیر گروهی از محققان آن را معادل کارکرد مثبت
روانشناختی در نظر گرفته اند و معتقدند که سالمت عالوه بر بیمار و ناتوان نبودن احساس شادکامی و بهزيستی را نیز در
برمیگیرد (الرسون .) 11 ،6امروزه اکثر پژوهشگران و تعاريف سالمت روان اشاره به يک ساختار چندبعدی دارند يکی از اين
مدلهای چندبعدی را کیز 33 ( ،5؛  ) 339پیشنهاد کرده است به نظر او مدل سالمت روانی کامل دارای دو بعد است که بعد
سالمت روانی و بیماری روانی را با هم ترکیب میکند به عبارتی سالمت روانی کامل متشکل از سطوح باالی نشانههای
بهزيستی هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی و درعینحال عدم ابتال به بیماریهای روانی را شامل میشود .سالمت يکی از
نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پايدار نقش بسیار مهم دارد (صفاير و فتاح زاده .) 333 ،3ازنظر سازمان بهداشت
جهانی سالمت روان عبارت است از قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران ،توانايی در تغییر و اصالح محیط
اجتماعی خويش و حل مناسب و منطقی تعارضهای هیجانی و تمايالت شخصی خود (میرکمالی .) 31 ،به عقیده آدلر،
( ) 191سالمت روان يعنی داشتن اهداف مشخص ،روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب ،کمک به همنوعان و کنترل عواطف و
احساسات خود (وردی 313 ،9به نقل از محمد امینی .) 313 ،در طول تاريخ روانشناسی ،بهداشت و سالمت روان در عبارت
مثبت (حضور يک کیفیت مثبت :خوب بودن) همیشه مطرح بوده است که انسانها برای دستیابی به آن کوشیدهاند (گلسو و
فريتز.) 33 ،1
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ريف وکیز  ) 115( ،الگوی سالمت روانی يا روانشناسی مثبت نگر را ارائه کردهاند که از شش عامل تشکیلشده است
اين عوامل؛ پذيرش خود  ،رابطهی مثبت با ديگران ،3خودمختاری ،6زندگی هدفمند ،5رشد شخصی 3و تسلط بر محیط،9
هستند .الگوی پیشنهادی آنها بهطور گسترده موردتوجه محققان در سراسر جهان قرارگرفته است (چانک و چن.) 335 ،1
شواهد فراوانی وجود دارند که نشان می دهند رويدادهای ناگوار زندگی میتوانند سالمت روانشناختی را تحت تأثیر قرار داده و
آن را مختل کنند و به ايجاد مشکالت روانی مانند افسردگی و اضطراب منجر شوند (سگرستروم و میلر .) 336 ،1عالقه و
رضايتمندی از عوامل بسیار مهم در سالمت روان به شمار میرود و محیط مدرسه به اشکال مختلف نقش مهمی در حفظ
سالمت روان دانشآموزان ايفا میکند ازاينرو عواملی مانند برنامههای بهداشتی و امکانات آموزشی ،مشاوره ،مداخله در بحران،
پیشگیری مشکل ،در ارتقای سالمت روانی و اجتماعی و رشد عاطفی دانشآموزان مؤثر است (ادلمن 113 ، 3؛ کامر  111 ،؛
دی و روبرتس  11 ،؛ گودوين ،گودوين و کانتريل 111 ، 3؛ هنگیلر 115 ، 6؛ کنیتزر ،استینبرگ و فلیسک 113 ، 5؛
سیتول ،دمیرس و نیگوتی 115 ، 3؛ ادلمن 113 ،؛ ويست .) 119 ، 9بیماریهای روانی از آغاز پیدايش بشر وجود داشتهاند و
هیچ انسانی در مقابل اين بیماریها مصونیت ندارد و اين خطر همیشه بشر را تهديد میکند (استنسفلد ،هید و مارمو، 1
 .) 333همه بخشهای جامعه نقش مهمی در بهبود سالمت روانی و جسمانی افراد بر عهدهدارند و در اين میان پزشکان در
تسهیل و جلوگیری از آسیبديدگی قربانیان و در ارتقا و پیشگیری اولیه يک گروه مهم هستند .اکثر بیماریهای روانی قبل از
دوران بلوغ شروع میشوند و اغلب در طول دوران زندگی ادامه میيابند .بهبود سالمت روان در اوايل زندگی از بروز اختالالت
رفتاری میکاهد چون هرچقدر روابط در اين دوران صمیمی و دوستانهتر باشد افراد در سالهای بعد مشکالت رفتاری کمتری
از خود نشان میدهند .بهبود سالمت موجب افزايش کیفیت زندگی و عملکرد مطلوب اجتماعی میشود (رويال کالج.) 3 3 ، 1
فردی که از سالمت روانی برخوردار است ،کسی است که از اضطراب و عالئم ناتوانی به دور است ،میتواند ارتباط سازنده با
ديگران برقرار سازد و نیز قادر به مقابله با فشارهای زندگی است (فرحبخش ،غالمرضايی و نیکپی .) 313 ،پژوهشها حاکی از
شیوع اختاللهای رفتاری در دانشآموزان مناطق مختلف کشور است اين اختاللها دارای اثرات ناگوار فردی ،خانوادگی،
اجتماعی و اقتصادی است؛ و برخالف بیماریهای جسمی پیامدهای آن بیشتر غیرمستقیم گزارششده است .همچنین
دانشآموزان دارای اختالالت روانی -عاطفی ،از کیفیت زندگی پايینتر ،عزتنفس ضعیفتر و عملکرد تحصیلی نامناسبتری
برخوردارند (بیانی و سمیعی .) 313 ،ازآنجاکه مدارس نقش بسیار مهمی در برآوردن احتیاجات اساسی جسمانی و روانی بخش
نسبتاً بزرگی از افراد جامعه يعنی دانشآموزان ايفا میکنند و با گروههای مختلف دانشآموزان که ازنظر ويژگیهای شناختی،
عاطفی و اجتماعی با يکديگر متفاوتاند ،سروکار دارند ،الزم است برای رسیدن به عملکرد رضايتبخش ،مسائل مرتبط با
بهداشت روانی و جسمانی دانشآموزان را موردتوجه قرار دهند (آدلمان و تايلور .) 333 ، 3در همین راستا تحقیقات نیز
همبستگی مثبت بین توجه به بهداشت جسمانی و روانی دانشآموز ان با پیشرفت تحصیلی و رشد شخصیت آنان را نشان
میدهد (راهنما و غالمی .) 313 ،شکايت از دردهای جسمانی ،بیانگیزه بودن ،دعوا و درگیری ،داشتن مسائل انضباطی،
اختالل کمبود توجه ،اختالل نافرمانی لجوجانه ،مردودی طی و تکانشی عمل کردن را از مشکالت دانشآموزان در مدرسه
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بهحساب میآورد (شاو  .) 333،به نظر میرسد بتوان با مداخالت مؤثر و آموزش اصول بهداشت روانی از میزان اين مشکالت
کاست .نتايج تحقیق اصغرنژاد ( ،) 399در مورد تعیین میزان اثربخشی آموزشهای بهداشت روانی در مدارس راهنمايی شهر
تهران ،نشان داد که اثر اين آموزشها در افزايش توان سازش يافتگی نوجوانان مؤثر است .يافتههای تحقیق پارسای و شاهماری
(  ،) 31حاکی از آن است که بین نوجوانانی که رفتار پرخطر دارند و آنهايی که رفتار پرخطر ندارند در اغلب شاخصهای
منفی و مثبت سالمت روان تفاوت معنادار وجود دارد .خانواده ها نیز با استفاده از مراکز فرهنگی مانند شبکهای همگام با
مدارس از طريق شرکت در برنامهها و آموزش و آشنايی با مهارتهای مقابلهای و کسب آگاهی میتواند نقش مهم در رشد و
سالمت روانی-اجتماعی دانشآموزان و شیوههای صحیح مهارتهای زندگی داشته باشد (وايت و وهلیج  .) 115 ،سالمت حالت
حالت کامل آسايش و کامیابی زيستی ،روانی و اجتماعی است و صرف فقدان بیماری يا معلولیت (ناتوانی) سالمت نیست
(فیشر ،کابرال دمرلو ،ايزوتسو و همکاران .) 3 ،3همچنین از ديد کیز (  ،) 33میزان سالمت و زندگی افرادی که به
بیماری های روانی مبتال نیستند يکسان و مشابه نیست و لزوماً افراد سالم زندگی سالمتری در مقايسه با بیماران روانی ندارند.
برای مثال کسانی که مبتالبه بیماری های روانی نیستند از سطح بهزيستی بااليی برخوردارند و همچنین اين گروه در مقايسه با
گروهی که از سطح بهزيستی پايین برخوردارند کمتر دچار بیماریهای قلبی و عروقی میشوند .به نظر میرسد يکی از
رفتارهای پرخطر و تهديدکننده سالمت روانی دانشآموزان در مدارس رفتار قلدری 6باشد .قلدری تاکنون بهطور فزاينده تبديل
به يک مشکل رفتاری در سراسر جهان شده است که در مدارس رخ می دهد و نیازمند آگاهی و توجه هر چه بیشتر همهی
نهادهای آموزشی میباشد .محققان در مطالعات مختلف نشان دادهاند که اين پديده در حال حاضر بهطور منظم در مدارس
اتفاق میافتد( .ريگبی 339 ،؛ نیتو .) 335 ،اين پژوهش درصدد آن است که مشخص سازد ،آيا سالمت روانی دانشآموزان
عادی و قلدر با يکديگر تفاوت دارد يا نه؟
روششناسی تحقيق
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيری
جامعه آماری اين تحقیق ،کلیه دانشآموزان پسر دورهی اول متوسطه شهر اصالندوز (استان اردبیل) در سال تحصیلی
 13-16میباشد .تعداد جامعه آماری اين تحقیق  33نفر بود .که بهصورت غربالگری از کرانه باالی نمره کسبشده هر فرد
در پرسشنامه قلدری ايلی نويز تعداد  36دانشآموز از بین  533دانشآموز که بهصورت نمونهگیری تصادفی پرسشنامه را پر
کردند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .با در نظر گرفتن تعداد نمونهها در متغیر قلدری به تعداد  36نفر از دانشآموزان عادی نیز
بهصورت تصادفی انتخاب و در محیط مدارس به پرسشنامهها باراهنمايی محققان پاسخ دادند.
ابزار پژوهش
الف -پرسشنامه قلدری ایلی نویز (: )IBS
3

مقیاس قلدری ايلی نويز (  ) 33شامل  1گويه و سه بعد میباشد .اسپالگه و هولت (  ) 33روايی و پايايی
مطلوبی برای آن گزارش کردهاند .نمرهگذاری بر اساس يک شاخص پنجدرجه ای از مقیاس لیکرت با دامنه؛ يک
(هرگز) تا پنج (هفت بار يا بیشتر) صورت میگیرد .هر بُعد ازاين پرسشنامه نمرهگذاری جداگانهای دارد .در اين
تحقیق از بعد قلدری اين پرسشنامه استفاده شد .اسپالگه و هولت (  ) 33آلفای کرونباخ  3/19را برای اين مقیاس
گزارش کردهاند .در اين پژوهش ضريب پايايی برای اين پرسشنامه  3/93محاسبه گرديد.
ب -چکليست سالمت روان (. )MHC
اين مقیاس توسط پرمود کومار ) 11 ( 1طراحیشده و شامل

آيتم و دو بعد است که ابعاد روانی (اضطراب و

تنش ،بیقراری ،ناآرامی ،تنهايی ،ناامیدی و خشم) و جسمانی (سردرد ،خستگی ،اختالل خواب ،سوءهاضمه و ترش
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کردن) را در  6طیف لیکرتی (  :بهندرت تا  :6همیشه) در نوجوانان اندازهگیری میکند .موندادا و هاتکانگالکار
( ،) 3 3مقدار آلفای کرونباخ  3/1را برای اين پرسشنامه گزارش کردهاند در اين تحقیق نیز برای اين پرسشنامه
ضريب پايايی برابر  ./9محاسبه شد.
شيوه اجرا و جمعآوری اطالعات
پس از غربالگری دانشآموزان قلدر متعاقب آن پرسشنامهها برای دانشآموزان عادی نیز اجرا گرديد .قبل از اجرا در
 SPSSتجزيهوتحلیل گرديده و
مورد نحوه پاسخگويی و اهداف مطالعه توضیحاتی به نمونهها داده شد و دادهها با نرمافزار
نتايج استخراج شد.
یافتهها
در جدول ( ) دادههای توصیفی نمونههای موردمطالعه گزارششده است .بیشترين میزان میانگین در گروه قلدرها در
بعد روانی مربوط به متغیر خشم ( )SE= 3/933 ،M= 3/ 1و کمترين مقدار آن مربوط به متغیر ناامیدی ( ،M= /6
 )SE= 3/153میباشد .از بعد جس مانی نیز بیشترين و کمترين میانگین به ترتیب برای متغیر سردرد ( 3/933 ،M= 3/3
= )SEو کمترين مقدار مربوط به متغیر سوءهاضمه ( )SE= 3/131 ،M= / 3مشاهده میشود .در گروه دانشآموزان عادی
نیز به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار میانگین در بعد روانی مربوط به متغیرهای اضطراب ( )SE= 3/163 ،M= /53و
ناآرامی ( )SE= /319 ،M= /33محاسبهشده است .در بعد جسمانی نیز بیشترين مقدار میانگین متعلق به متغیر سردرد
( )SE= / 31 ،M= /31و کمترين آن مربوط به ترش کردن ( )SE= 3/1 3 ،M= /53میباشد .همچنین میانگین و
انحراف معیار برای ساير متغیرهای پژوهش نیز ،در جدول ذيل آمده است.

جدول ( )1آمار توصيفی آزمودنیها در سطوح متغير پژوهش
بعد جسمانی

بعد روانی
متغير
اضطرا
ب؛
تنش

اختال
بیقرار

ناآرام

تنها

نااميد

خش

ی

ی

یی

ی

م

تر

سرد

خست

ل

سوءها

ش

رد

گی

خوا

ضمه

كرد

ب

شاخص
/1

قلد

M

/11

ر

S
D

3/13

3/9 1

عاد

M

ی

S
D

/53
3/163

/31
3/191

/93
/3
/33
/319

/51
/1
3
/31
/159
3

/6
/153
3
/1
/319

3/ 1
/933
3
/91
/33

3/3
/933
3
/31
/ 31

/95
3/156
/31
/311

/33
/133
3
/19
/11
3

ن
/ 3
3/131
/51
3/131

/55
/313
/53
/1 3
3

همچنین جهت بررسی تفاوت بین گروههای قلدر و عادی در سطوح متغیر سالمت روان از آزمون  tمستقل بهره گرفته
شد که نتايج آن در جدول ذيل آمده است .جدول ( ).
جدول ( )2جدول  tمستقل برای سطوح متغير سالمت روان
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ابعاد

سطوح متغير

Df

روانی

اضطراب و تنش
بیقراری
ناآرامی
تنهايی

3
3
3
3

3/631
3/333
3/331
3/ 31

ناامیدی

3

3/331

-3/35

خشم

3

3/31

-1/365

3/333

سردرد

3

31/3

-5/69

3/333

خستگی

3

/ 63

-3/115

3/333

اختالل خواب

3

3/331

- /313

3/331

سوءهاضمه

3

/139

-6/331

3/333

ترش کردن

3

6/559

-5/191

3/333

جسمانی

F

T

Sig

- /3
-5/165
-5/131
-5/551

3/3
3/333
3/333
3/333
3/33

مقدار  tمشاهده شده در جدول بیانگر وجود تفاوت معنیدار در بین گروههای دانشآموزان عادی و قلدر میباشد .چنانچه
مشاهده میگردد در تمامی سطوح سالمت روان بین دانشآموزان عادی و قلدر تفاوت معنیدار وجود دارد .چنین استنباط
میشود که دانشآموزان قلدر هم از بابت بعد روان ی و هم از بابت بعد جسمانی نسبت به دانشآموزان عادی میانگین باالتری
داشته و از سالمت روانی پايینتری برخوردارند.
بحث و نتيجهگيری
اين مطالعه به مقايسه سالمت روانی در دانشآموزان عادی و قلدر دورهی اول متوسطه پرداخت .نتايج آزمون  tبه وجود تفاوت
معنیدار در بین گروههای دانشآموزان عادی و قلدر اشاره داشت .تجزيهوتحلیل دادهها همواره به نمره باالی دانشآموزان قلدر
گانهی متغیر سالمت روان اشاره داشت .اين بدان معنی است که دانشآموزان قلدر
در دو بعد جسمانی و روانی و سطوح
سالمت روانی پايینتری نسبت به دانشآموزان عادی دارند .شادابی ،نشاط و احساس خوشبختی يکی از موهبتهای الهی است
ک ه در سايه تندرستی و سالمت روانی به انسانها عطاشده است ،فردی که از سالمت روانی برخوردار است ،کسی است که از
اضطراب و عالئم ناتوانی به دور است ،میتواند ارتباط سازنده با ديگران برقرار سازد و نیز قادر به مقابله با فشارهای زندگی است.
عالوه بر آن ،سالمت روانی يکی از مهمترين عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسانها محسوب میشود .دانشآموزان دارای
اختالالت روانی -عاطفی ،از کیفیت زندگی پايینتر ،عزتنفس ضعیفتر و عملکرد تحصیلی نامناسبتری برخوردارند و میزان
مصرف مواد مخدر ،خودکشی و کشیدن سیگار در آنها بیشتر از سايرين گزارششده است (بیانی و سمیعی .) 313 ،توجه
ناکافی به سالمت دانشآموزان میتواند آينده هر جامعهای را با خطرات جدی روبرو کند .ازآنجاکه مدارس نقش بسیار مهمی در
برآوردن احتیاجات اساسی جسمانی و روانی دانشآموزان ايفا میکنند و با گروههای مختلف دانشآموزان ازنظر ويژگیهای
شناختی ،عاطفی و اجتماعی سروکار دارند ،الزم است برای رسیدن به عملکرد رضايتبخش ،در خصوص مسائل مرتبط با
بهداشت روانی و جسمانی دانشآموزان ،فعالیت سازندهتری داشته باشند (آدلمان و تايلور .) 333 ،به عبارتی امروزه رويکردهای
جامع و يکپارچه در تعلیم و تربیت توجه بیشتر به مشکالت يادگیری و ايجاد زمینههای رشد سالم در شاگردان را فراهم آورده
است .میتوان گفت که تقريباً اکثريت افراد متخصص و اهلفن پذيرفتهاند که نقايص و کاستیهای مرتبط با سالمت اجتماعی،
عاطفی و جسمانی و ساير موانع يادگیری دانشآموزان در مدارس بايد بهگونهای برطرف گردد تا يادگیرندگان به سطوح بااليی
از پیشرفت تحصیلی دست يابند؛ بنابراين تمام کسانی که در مدرسه نقشی به عهدهدارند بايد بتوانند بهعنوان عامل
تسهیلکننده و تسر يع گر ارائه خدمات بهداشت روانی عمل کنند و توانايی ارائه خدمات جسمانی ،سالمت روانی و اجتماعی در
قالب برنامههای بهداشتی در مدارس داشته باشند (راهنما و غالمی.) 313 ،
محدوديتهايی را میتوان برای اين تحقیق برشمرد .يکی از اين محدوديتها در مطالعه حاضر اختصاص نمونهها به
دانشآموزان دوره اول متوسطه است لذا تمیم يافتهها به دانشآموزان ساير دورهها و مقاطع بااحتیاط بايد صورت گیرد.
محدوديت ديگر پژوهش استفاده از روش خود گزارشی در قالب پرسشنامه بهعنوان ابزار جمعآوری اطالعات بود که تحت تأثیر
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ارزشهای فرهنگی و فردی و خانوادگی است .لذا پیشنهاد میشود که تحقیقات بعدی در جوامع مختلف با زمینههای فرهنگی
متفاوت و مقاطع تحصیلی متفاوت صورت گیرد.
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