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نگرش دانش آموزان دبيرستاني شهر خرم آباد نسبت به اختاللهاي �;;;;;
 رواني
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 ١٦شماره / سال پنجم / يافته 

 چكيده 

در سالهاي اخير مطالعات گوناگوني در رابطه با نگرش اقشار مختلف جامعه نسبت به بيماري هاي رواني انجام شده: مقدمه  مقدمه  مقدمه  مقدمه  مقدمه  مقدمه  مقدمه  مقدمه  

هدف از. است كه نتايج آن توانسته است با برنامه ريزي بهينه در اين مقوله، تحوالت مثبتي در بهبود نگرش جامعه ايجاد نمايد                       

 .العه نيز بررسي نگرش دانش آموزان دبيرستاني نسبت به اختاللهاي رواني بودانجام اين مط

 مقطعي به بررسي نگرش دانش آموزان دبيرستاني نسبت به اختاللهاي رواني-در اين مطالعه توصيفي     : : : : : : : : مواد و روشها    مواد و روشها    مواد و روشها    مواد و روشها    مواد و روشها    مواد و روشها    مواد و روشها    مواد و روشها    

صورت تصادفي  چند مرحله ايبه  ) دانش آموز پسر   ٢٩٩ دانش آموز دختر و      ٣٠١شامل  ( دانش آموز    ٦٠٠تعداد  .  پرداخته شد 

سواالتي پيرامون مشخصات دموگرافيك و سنجش نگرش دانش: ابزار گرد آوري اطالعات يك پرسشنامه شامل      . انتخاب شدند 

 . تجزيه و تحليل شدندSPSS ٩,١اطالعات به دست آمده توسط نرم افزار. آموزان بود

 درصد داراي نگرش٢/٤١نش آموزان داراي نگرش منفي و        درصد دا  ٨/٥٨نتايج بدست آمده نشان داد كه        : : : : : : : : يافته ها   يافته ها   يافته ها   يافته ها   يافته ها   يافته ها   يافته ها   يافته ها   

 اختالف معني داري بين ميزان نوع نگرش دانش آموزان دختر tآزمون آماري   .مثبت نسبت به اختاللهاي اعصاب و روان بودند       

حاظ آماري رابطهبين پايه تحصيلي با نگرش دانش آموزان نسبت به اختالالت اعصاب و روان از ل               . <p) ٠٥/٠(و پسر نشان نداد   

 درصد دانش آموزان اظهار داشتند در صورت برخورد با بيماران مبتال به اختالل اعصاب و٧٧). >٠٥/٠p(معني دار وجودداشت    

 درصد دانش آموزان، عدم آگاهي و توجه والدين٥٤. روان به آنها توصيه مراجعه به پزشك و افراد واجد صالحيت را مي دهند             

 درصد تنبيه بدني از طرف معلم و مسئولين مدرسه را در٣/٤٦. بروز اختاللهاي اعصاب و روان مؤثر دانستند      ر  به فرزندانشان را د   

آنها به آموزش از طريق روانپزشك يا روانشناس در مدرسه عالقه زيادي نشان% ٩٠. بروز اختالالت اعصاب و روان مؤثر دانستند      

 . دادند

مي دهد نگرش دانش آموزان دبيرستاني شهر خرم آباد نسبت به اختالالت اعصابنتايج اين مطالعه نشان     : : : : : : : : نتيجه گيري   نتيجه گيري   نتيجه گيري   نتيجه گيري   نتيجه گيري   نتيجه گيري   نتيجه گيري   نتيجه گيري   

با توجه به اينكه ريشه بيشتر اختاللهاي اعصاب و روان از عدم آگاهي و نگرش نادرست به اين. و روان در سطح مطلوبي نيست     

هت تغيير نگرش دانش آموزان گاممقوله است، ضروري است كه با نگاهي ژرف به اين مسئله با برنامه ريزي صحيح در ج                    

 .مؤثري در جهت سالمت و بهداشت رواني نوجوانان برداشته شود

 
نگرش، اختاللهاي رواني، دانش آموزان: واژه هاي كليدي 

استاديار ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستاناستاديار ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان!
مربي ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستانمربي ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان!!

پزشك عموميپزشك عمومي!!!
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 ٨٢ بهار١٦                                                                                                             شماره نگرش دانش آموزان به اختاللهاي رواني     /  

 
 
 

 مقدمه 

پيشرفت انسان در دهه هاي اخير در علوم مختلف منجمله          
 بسيار چشم گير بوده است و انسان امروزه توانسته              پزشكي

پاسخ بسياري از پرسشها را كه در اعصار مختلف برايشان                
در اين ميان روانپزشكي از جايگاه ويژه اي          . مطرح بوده بيابد  
 .برخوردار است

بيماريهاي رواني مانند بيماريهاي ارگانيك قابل لمس             
تب و غيره ندارند و     نيستند و عالئم باليني هشدار دهنده مثل         

متأسفانه مورد توجه   ، به دليل سير آهسته مرموز و پيشرونده         
مزمن شدن اين بيماريها و بالطبع نياز به           . قرار نمي گيرند   

هزينه هاي فراوان، وقت بسيار، حوصله زياد و اقدامات پيشرفته      
درماني از جمله مشكالت بيمارهاي رواني است علي رغم               

سياري از اين بيماريها به دليلي پيشرفت        اقدامات فوق الذكر ب   
شديد و مزمن شدن به خوبي به درمان جواب نداده و جامعه را             

 ).١،٢(مورد تهديد قرار مي دهد

متأسفانه به دليل عدم آگاهي والدين، نوجوانان و جوانان و           
از همه مهمتر مسئولين مدرسه از مقوله بيماريهاي رواني، به            

ي صحيح و اقدامات ساده درماني با        جاي استفاده از راهكارها    
. اين مسئله به ستيز برخاسته و بر وخامت مشكل مي افزايند            

هدف از انجام اين مطالعه بررسي نگرش دانش آموزان                  
 .دبيرستاني نسبت به اختاللهاي اعصاب و روان است

 مواد و روشها

. مقطعي انجام گرفت     ، اين مطالعه به صورت توصيفي        
 دانش آموز از دبيرستانهاي       ٦٠٠ آن را     جامعه مورد مطالعه   

شهرخرم آباد تشكيل مي داد كه به صورت تصادفي چند                
 . مرحله اي انتخاب شدند

ابتدا مدارس به    . نمونه گيري در دو مرحله صورت گرفت          
عنوان خوشه هايي در نظر گرفته شده و به صورت تصادفي و با                

ر ناحيه و    دخترانه و پسرانه و تعداد در ه          (توجه به دو عامل       

تعيين و سپس در داخل خوشه ها به صورت تصادفي                ) منطقه
چون . سيستماتيك نمونه مورد نظر از دانش آموزان تعيين مي شد           

از وضعيت نگرش دانش آموزان اطالعي در دست نبود، براي تعيين             
و با  % ٥و خطاي   % ٥٠با احتمال   ، حجم نمونه حداكثر ميزان نگرش      

تعيين كه با در نظر گرفتن افت نمونه و          نفر   ٥٠٠ درصد   ٩٥احتمال  
 . نفر تعيين گرديد٦٠٠عدم تكميل پرسشنامه 

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بود كه مشتمل بر دو              
 سؤال نيز براي     ٢٨اطالعات دموگرافيك و تعداد       . بخش بود    

:  سنجش نگرش بود، سواالت نگرش سنج داراي طيف سه حالتي         
 . بودكامال ، تا حدودي و اصال 

از آزمون مجدد     ) قابليت اطمينان  (براي تعيين پايايي       
 پرسشنامه به واحدهاي    ٢٠بدين ترتيب كه تعداد      . استفاده شد 

مورد پژوهش ارائه و پس از دو هفته بعد نيز پرسشنامه هايي                
مجددا  داده مي شد سپس سؤاالت نامناسب حذف و بر اساس              

سؤاالت بيش از   نتيجه ي دو آزمون در صورتيكه همبستگي بين         
 . بود، سؤاالت انتخاب شدند٨/٠

پس از تهيه پرسشنامه و تعيين حجم نمونه و كسب اجازه                
از مسئولين آموزش و پرورش نواحي يك و دو و با معرفي نامه                
، رسمي به مدارس كه به صورت راندوم انتخاب شده بودند                 
 .مراجعه و پرسشنامه در اختيار گروههاي نمونه قرار مي گرفت           

همچنين راهنمايي هاي الزم در رابطه با موضوع مورد نظر به              
پرسشنامه ها  ، معلمين و دانش آموزان داده شد و پس از تكميل           

 . جمع آوري شد

اطالعات به دست آمده پس از كد گذاري توسط نرم افزار              
SPSS9.1                   و با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و 

 .استنباطي تجزيه و تحليل شدند

 فته هايا

داراي %) ٨/٥٨( نفر از دانش آموزان        ٣٥٣نتايج نشان داد     
داراي نگرش مثبت نسبت به      %) ٢/٤١( نفر   ٢٤٧نگرش منفي   

 . بيماريهاي اعصاب و روان بودند
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 ميانگين نمره و انحراف معيار نگرش در پسرها                   

 آزمون  . بود ٨٩/٦٤ ± ٣٥/٤ و در دخترها     ٠٣/٦٤ ± ٢٥/٤ 
 . اختالف معني داري بين نگرش دو جنس نشان ندادtآماري 

 درصد دانش آموزان شاغل به تحصيل در رشته علوم            ٤٣/٥١
 درصد در    ١٨/٤١ درصد رشته هاي هنرستاني،         ٤٥تجربي،  

 درصد دانش آموزان در رشته         ١٦/٣٦رشته علوم انساني و       
هاي رواني   رياضي داراي نگرش مثبت نسبت به بيماري              

 ).١جدول شماره (بودند

با افزايش پايه تحصيلي، نگرش دانش آموزان دبيرستاني           
 شهر خرم آباد نسبت به اختالالت اعصاب و روان تغيير                  

آزمون آماري اختالف معني داري بين پايه تحصيلي         .كرده بود 
 ) X2=٨/١٢، df=٢، p=٠١/٠.(و نوع نگرش  نشان داده است

 
 دانش آموزان دبيرستاني نسبت به نگرش : ١جدول شماره 

 اختاللهاي رواني بر حسب رشته

 منفي مثبت جمع

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 نگرش

 رشته  تحصيلي

 انساني ١٣٠ ٨٢/٥٨ ٩١ ١٨/٤١ ٢٢١ ١٠٠

 تجربي ٣٤ ٥٧/٤٨ ٣٦ ٤٣/٥١ ٧٠ ١٠٠

 رياضي ٥٨ ٠٤/٦٣ ٣٤ ٩٦/٣٦ ٩٢ ١٠٠

 كار و دانش ٩٤ ٦٤/٦٠ ٦١ ٣٦/٣٩ ١٥٥ ١٠٠

 هنرستان ٣٤ ٨٣/٥٤ ٢٨ ١٧/٤٥ ٦٢ ١٠٠

 جمع ٣٥٠ ٣/٥٨ ٢٥٠ ٧/٤١ ٦٠٠ ١٠٠

 
 درصد اظهار    ٣/٧٣از كل دانش آموزان تحت مطالعه            

داشتند تا حدودي با بيماريهاي اعصاب و روان آشنايي دارند،            
 درصد آشنايي    ٥/١٤درصد كامال  آشنايي داشتند و          ٢/١٢

 .نداشتند

 آموزان فاقد سابقه بيماري اعصاب و         درصد از دانش   ٢/٤٠
 درصد سابقه بيماري را     ٢/٣١روان در خانواده يا فاميل بودند،        

 . درصد بيان كردند كه اطالعي نداريم٨/٢٧ذكر كردند و 

 درصد دانش آموزان تحت مطالعه بيان كرده بودند           ٣/٦١
كه در صورت ابتالء دوستان به بيماري اعصاب و روان ، حاضر             

 درصد روابطشان را تا حدودي       ٣٢بطه با او نيستند و       به قطع را  
 . درصد قطع رابطه مي نمودند٧/٦محدود مي كردند و 

 درصد دانش آموزان تحت مطالعه معتقد بودند                ٣/٦٦
مشكالت خانوادگي و فشارهاي رواني در بروز بيماريهاي اعصاب          

 ٧/٥ درصد نقش كمي قائل بودند و           ٢٨، و روان نقش دارد       
 .قادي به اين موضوع نداشتنددرصد اعت

 درصد مخالف ازدواج    ٢/٤٧از كل دانش آموزان تحت مطالعه       
 ٣/١٧با بيمار دچار اختالل اعصاب و روان درمان شده بودند و               

 درصد اظهار داشتند ممكن است با آنها        ٥/٣٦درصد موافق بودند    
 .ازدواج كنند

ال  درصد دانش آموزان تحت مطالعه معتقد بودند فرد مبت         ٦١
، به اختالل اعصاب و روان تا حدودي قادر به ادامه تحصيل است            

 درصد اظهار داشتند كامال  مي تواند ادامه تحصيل بدهد و              ٢١
 . درصد نظر كامال  مخالف داشتند١٨

 درصد دانش آموزان تحت مطالعه، معتقد بودند                ٥/٣٦
وضعيت اقتصادي خانواده در بروز بيماريهاي اعصاب و روان نقش          

 ٧/٤٦ درصد نقش آن را ناچيز مي دانستند و          ٨/١٦دي دارد و    زيا
 .درصد نقش متوسطي براي آن قائل بودند

عدم ،  درصد دانش آموزان تحت مطالعه معتقد بودند           ٥٤
آگاهي والدين به فرزندانشان در بروز بيماري رواني تأثير زيادي            

 ٥/٢ درصد نقش آن را متوسط مي دانستند و               ٥/٣٤دارد و    
 .ا تأثير اين مسئله را ناچيز مي دانستنددرصد آنه

 درصد اظهار داشتند تنبيه بدني از طرف معلم و                 ٣/٤٦
مسئولين مدرسه در بروز اختالالت اعصاب و روان نقش زيادي            

 درصد  ٥/٤٠ درصد به اين مسئله اعتقادي نداشتند و         ٢/١٣. دارد
 .نقش متوسطي براي آن قائل بودند

لعه به آموزش از طريق       درصد دانش آموزان تحت مطا       ٩٠
 درصد  ١٠روانپزشك يا روانشناس عالقه زيادي نشان دادند و            

 .آنها از اين مسئله استقبال نكردند

 درصد دانش آموزان تحت مطالعه مصرف دخانيات و           ٩/١٧
 مواد مخدر را در بهبود اختالالت اعصاب و روان  كامال  موثر                 
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  نبودند و    درصد به اين مسئله معتقد        ٦/٥٠مي دانستند و     

 . درصد تا حدودي اين گونه فكر مي كردند٥/٣١ 

 بحث 

در سالهاي اخير مطالعات گوناگوني در رابطه با نگرش              
اقشار مختلف جامعه نسبت به بيماران رواني انجام شده است            
كه نتايج آن توانسته است با برنامه ريزي بهينه در اين مقوله،             

 اين رابطه ايجاد     تحوالت مثبتي در بهبود نگرش جامعه در         
 دانش  ٦٠٠پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان نگرش         . نمايد

آموز دبيرستاني شهر خرم آباد نسبت به اختالالت اعصاب و             
 . روان انجام شد

در اين مطالعه نگرش دانش آموزان نسبت به اختالالت             
شغل پدر و مادر،      ، اعصاب و روان بر اساس سن و جنس            

را ... ف مواد، اثرات تنبيه بدني و      تحصيالت والدين و سوء مصر    
ميانگين و انحراف معيار نمره پرسشنامه اين         . بيان مي نمايد  

.  بود ٤٢/٦٤ ± ٣٢/٤افراد نسبت به اختالالت اعصاب و روان         
.  بود ٥٢ و حداقل    ٧٧حداكثر نمره كسب شده در پرسشنامه        

يانگين، داراي نگرش   موارد كمتر از م   ، با توجه به نمره ميانگين    
منفي و افراد با نمره ميانگين و بيشتر به عنوان نگرش مثبت              

 درصد داراي نگرش منفي و      ٨/٥٨تلقي گرديدند، بدين ترتيب     
 . درصد داراي نگرش مثبت بودند٢/٤١

 به اين نتيجه رسيده است كه نگرش جامعه نسبت            1ايكر
 )٣(به بيماريهاي رواني چندان مطلوب نيست

 در استراليا نشان داده      ١٩٨٥ در سال    2ه سيلك در مطالع 
شد متغيرهاي دموگرافيك تأثير واضحي در نگرش جامعه             
نسبت به بيماريهاي اعصاب و رواني دارد و افراد با سن باالتر و              
تحصيالت كمتر نگرش مثبت تري به مقوله بهداشت رواني             

 ).٤(داشته اند

،  به متغييرهاي سن     ١٩٨٤ در سال      3در بررسي راهاو   
تحصيالت و ديانت اشاره شد كه بر نگرش افراد به بيماريهاي             

 ).٥(اعصاب و روان تأثير مي گذارد

 در كانادا نيز مسائل اجتماعي و          4 مارتين ١٩٩٥در سال    
 ).٦(دموگرافيكي را بر اين نگرش بي تأثير دانسته است

در اين تحقيق تحصيالت باالتر و نوع شغل والدين در نگرش           
.  ه بيماريهاي اعصاب و روان تأثير گذار است          فرزندان نسبت ب   

افزايش پايه تحصيلي بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني شهر             
خرم آباد نسبت به اختالالت اعصاب و روان تاثير مي گذارد و                
آزمون آماري اختالف معني داري بين پايه تحصيلي و نوع نگرش      

 .را نشان داده است

العه در صورت بروز      درصد از دانش آموزان تحت مط        ٣/٦١
حاضر به قطع رابطه با او       ، اختالالت اعصاب و روان در دوستان      

 درصد روابطشان را تا حدودي محدود مي كردند و           ٣٢نبودند و   
 . درصد قطع رابطه مي نمودند٧/٦

 طي مطالعه اي بر روي دانشجويان         ٢٠٠١ در سال     5چانگ
چ برخوردي چيني تبار در آمريكا نتيجه گرفت كساني كه قبال  هي   

، با بيماران رواني داراي سابقه بستري در بيمارستان نداشته اند           
 ).٧(بيشتر تمايل به دوري گزيدن از چنين بيماراني دارند

راهاو در مطالعه اي مشابه نتيجه گرفت مردم كمتر راضي به           
داشتن روابط نزديك با بيمار رواني مي باشند و پذيراي بيماران            

 ).٥(رواني نيستند

علت افسردگي و مصرف سيگار در         ٢٠٠٢ در سال   6بيكير
نوجوانان را به دليل مشكالت خانوادگي و جدايي والدين مي              

 ). ٨(داند

 درصد مخالف ازدواج    ٢/٤٦از كل دانش آموزان تحت مطالعه       
 درصد  ٣/١٧با بيماريهاي دچار اختالل اعصاب و روان بودند و             

است با آنها     درصد اظهار داشتند ممكن        ٥/٣٦موافق بودند و     
 درصد دانش اموزان تحت مطالعه معتقد بودند         ٦١.ازدواج نمايند 

فرد مبتال به اختالل اعصاب و روان تا حدودي قادر به ادامه                 
 درصد اظهار داشتند كامال  مي تواند ادامه            ٢١. تحصيل است 

 . درصد نظر كامال  مخالف داشتند١٨تحصيل بدهد و 

عه معتقد بودند فرد      درصد دانش آموزان تحت مطال       ٨/٥٩
مبتال به اختالل اعصاب و روان تا حدودي قادر به ادامه زندگي              

1-Eker      2-Sellik        3-Rahav 
4-Martin   5-Chung       6-Kirby 
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 درصد اظهار داشتند كه وي حتما  زندگي            ١٩. موفق است 
 . درصد نظري كامال  مخالف داشتند٢/٢١موفقي دارد 

 طي مطالعه اي در رابطه با          ٢٠٠١ در سال     1وستر مير 
وضعيت اقتصادي و   ، نگرش جامعه نسبت به بيماريهاي رواني      

 اجتماعي پايين خانواده را در بروز بيماريهاي رواني مؤثر                

 درصد از دانش آموزان     ٥/٣٦در مطالعه حاضر    ). ٩(مي دانست   
تحت مطالعه تأثير وضعيت اقتصادي خانواده را در بروز                 

 درصد  ٨/١٦اختالالت اعصاب و روان فراوان مي دانستند و             
 .نقش آن را ناچيز مي دانستند

 نقش سوء   ٢٠٠١مچنين در مطالعه وستر مير در سال          ه
استفاده فيزيكي و تنبيه بدني را در سير گرفتاري كودكان و              
نوجوانان به اختالالت رواني مورد بررسي قرار داده و نتيجه              
گرفت سوء استفاده فيزيكي باعث ايجاد اختالالت رواني و سوء           

 ).٩(مصرف مواد در دوران بلوغ خواهد شد

 درصد از اظهار داشتند      ٣/٤٦وزان تحت مطالعه     دانش آم 
تنبيه بدني از طرف معلم و مسئولين مدرسه در بروز اختالالت           

 درصد به اين مسئله      ٢/١٣اعصاب و روان نقش زيادي دارد،         
 درصد نقش متوسطي براي آن قائل         ٥/٤٠اعتقاد نداشتند و     

 . بودند

 در آمريكا به نقش حمايت            ١٩٩٩ در سال       2رينود
دگي در بيماران رواني اشاره مي كند كه آموزش درمان نه     خانوا

تنها در بيماران رواني بلكه در اعضاي خانواده آنها نيز بايد                
 ) ١٠(انجام گيرد

 طي مطالعه اي در       ١٩٧٩-١٩٩٤ در سال      3مادينانوس
يونان به تأثير برنامه ها و اقداماتي كه در جهت ارتقاء بهداشت             

مي كند هر چند نگرش جامعه       رواني در جامعه است و بيان         
نسبت به بيماريهاي رواني منفي است ؛ ولي اين نگرش در               

 ). ١١(حال بهبود است 

 طي مطالعه اي در رابطه با نگرش          ١٩٩٥چانگ در سال     
 دانشجويان پزشكي نسبت به روانپزشكي دريافت كه پس از            

 آموزش نگرش دانشجويان بهبود يافته         ، يك دوره كوتاه    

 ).١٢(است

 درصد دانش آموزان تحت مطالعه         ٥٦ مطالعه حاضر نيز        در
حمايت خانوادگي اجتماعي را در بهبود وضعيت بيماران رواني            

 ٩٠،  درصد اعتقادي نداشتند     ٢/٣كامال  مؤثر مي دانستند و         
درصد دانش آموزان تحت مطالعه به آموزش از طريق روانپزشك          

صد آنها از اين  در١٠يا روانشناس عالقه زيادي نشان مي دادند و       
 . مسئله استقبال نكردند

از اين  .   دانش آموز داراي نگرش مثبت بودند      ٢٥٠بطور كلي   
 درصد  ٤٥ درصد دانش آموزان رشته علوم تجربي،          ٨/٥١تعداد  

 ١/٣٦ درصد رشته علوم انساني و         ٩/٤٠رشته هاي هنرستان،     
با اين وجود   . درصد در رشته رياضي داراي نگرش مثبت بودند         

 آماري معني داري نوع رشته و نگرش نسبت به اختالالت            آزمون
 .اعصاب و روان نشان نداد

 پيشنهاد مي شود با توجه به نياز دانش آموزان به                     

برنامه هاي آموزشي در خصوص روانپزشكي و روانشناسي               
اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان با همكاري آموزش و             

 كالسهاي آموزشي در    پرورش شهر خرم آباد نسبت به برگزاري       
اين رابطه اقدام نمايد تا بتوان در جهت بهبود نگرش دانش                 

 .آموزان گام مؤثري برداشته شود
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