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 نوجوانان ارتباط وجود دارد؟ در روان سالمت و نفس آیا بین عزت

 
 1، رضا نوبخت2گلشیری پرستو، 1مریم نادری لردجانی

 
 

 چکیده

باشد. مطالعات کمی در مورد ارتباط عزت نفس و سالمت روان به ویژه در کودکان و نوجوانان در زندگی میعزت نفس یک عامل روانی مهم در تعیین کیفیت  مقدمه:

 .ی حاضر با هدف بررسی ارتباط عزت نفس و سالمت روان در نوجوانان انجام شدایران صورت گرفته بود. از این رو، مطالعه

ی عزت نفس نامهبا استفاده از پرسش سال وارد مطالعه شدند. 79-71ی سنی نوجوان رده 716ای، مرحلهگیری چند ی مقطعی با نمونهدر یک مطالعه ها:روش

Coopersmith ی سالمت رواننامهو پرسش General health questionnaire (GHQ)ها واکاوی آماری داده آوری شد.جمعآموز ر دانش، اطالعات مربوط به ه
 .صورت گرفت SPSSافزار با استفاده از نرم

بود. بین  81از  3/71 ± 3/77ی کل اختالل در سالمت روان نوجوانان و میانگین نمره 711از  1/28 ± 3/71ی کل عزت نفس نوجوانان میانگین نمره ها:یافته

 .(r ،117/1 > P=  -261/1دار معکوسی وجود داشت )ی معنیی کل اختالل در سالمت روان نوجوانان، رابطهی کل عزت نفس و نمرهنمره

فرد از عزت نفس باالتری برخوردار توان نتیجه گرفت که بین عزت نفس با سالمت روان در نوجوانان ارتباط وجود دارد و هر اندازه به طور کلی، می گیری:نتیجه

 .باشد، سالمت روان بیشتری خواهد داشت

 عزت نفس، سالمت روان، نوجوان واژگان کلیدی:

 
مجله دانشکده پزشکی . نوجوانان ارتباط وجود دارد؟ در روان سالمت و نفس آیا بین عزت .نادری لردجانی مریم، گلشیری پرستو، نوبخت رضا ارجاع:

 727-728(: 171) 91؛ 7938اصفهان 

 

 مقدمه

عزت نفس، عبارت از میزان ارزشی است که فرد  ررداخ درق  لا ر  

. رددی از پژوهشگدان، رد ا ن راورند که را د ررین عرزت (1-2)است 

ت نفرس، ریشر د نفس و مفهقم دق  تفاوت لا   شرد  رردا کره عرز

ارزشیاری انفعالی از دق  است. عزت نفس ره رگقنگی احساس فرد  

. ریش د صاحب نظدان (3)شق  هاخ مخ لف مدتبط میخ و ژگی رراره

کرزخ و اساسری  ر رددقر ارخ از عزت نفس را رره عورقان عامر  مد

 انود. ا ن راور گس دش  اف ه و سازگارخ اج ماعی و پیشدفت افدا  می

 اخ طررقینی اسررت و رررداخ اولررین رررار، تقسررط  اراخ تار خچرره

William James  (4)مقر  ردرسی لدار گدفت . 

 « درررق  پورررداره»فرررس ررررای، حاصررر  تعرررا   ررررین عرررزت ن

(Self-perceived)  آ دق  ا ده»و( »Self-idealمی ) راشد.  ر حالی

دقانی رین ا ن  و، ضعف  ر عزت نفرس را  ر پری همکه تفاوت و نا

آ ،  کری از و درق  ا ردهدقانی رین دق  پورداره  ار . رواردا ن، ناهم

 .(3، 5) ی   ردوز مشکالت عزت نفس است 

اغلب پژوهشگدان مع قدند که عزت نفرس ررد سرا د م هیدهراخ 

هاخ فد  تأثیدگذار است. افدا خ کره عرزت نفرس شخصی ی و فعالیت

راشد، تما    ارند که ریش د از نقاط ضعف، ره نقاط لقت  میها رایآن

هاخ مثبت دق  تقجه کوود. همچوین، ا ن افدا  آما ه هس ود تا ارز اری

ق  کوود. افدا  را عزت نفس پا ین، را اح ما  ریش دخ از دق شان را لب

تقانرد سربب کوود. عزت نفس پا ین، میهاخ موفی را لبق  میارز اری

هاخ هاخ م ورال،، آسریبگیدخ نگدشکاهش رضا ت از دق ، شک 

 .(4)روانی، مشکالت اج ماعی و رف ارهاخ پددطد شق  

ما   ره دق کشی، ادر الیت تعارضات  رونی فد  )افسد گی، ت

دقر ن و اضطداب( و مشکالت ریدونری )دشرقنت و سرقص مصرد  

 .(6-7)تقانود ناشی از ضعف عزت نفس راشود مقا (، می
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عزت نفس پا ین  ر کق کران، ممکرن اسرت تکامر  شرواد ی و 

لدار  هد  رردا کره کق کران ررا ها را تحت تأثید عملکد  تحصیلی آن

عزت نفس رایتد، اهردا   را گیدخ ررایتدخ را ررداخ درق   ر نظرد 

ی، اع مرا  رره نفرس گیدند و  ر رو ارو ی را مسرا    شرقار  رسرمی

ثبات عزت نفس  ر  وران کق کی پرا ین اسرت و  .(6)رایتدخ  ارند 

 .(8) ارد  ر طی  وران نقجقانی و جقانی افزا ش می

نیاز اساسی ما  ر زندگی، احساس دقب  ر مقر  دق مان است. 

و احساسری، انسرانی  ما نیاز  ار م که دق  را از نظد جسمی، فکردخ

دقب و ارزشمود ردانیم. عزت نفس مثبرت، سراد ارخ اسرت کره از 

 اررد و کود و تا پا ان عمد ا امره میرشد می وران طفقلیت شدوع ره 

گیدخ سالمت روانی، تد ن ز دروا رداخ شک ره اع قا  م خصصان، مهم

 .(9)عاطفی و اج ماعی فد  است 

ت نفس،  ک عام  روانی مهم و لدرتمورد  ر ارتقراخ سرط  عز

راشد. مشخص شده اسرت کره احسراس سالمت و کیفیت زندگی می

تقاند سبب ارزشمودخ و تقانا ی، ارتباط لقخ را عزت نفس  ار  و می

تهییدات مثبت  ر  س اور ها، تالش ریش د رداخ رسیدن رره مقفقیرت، 

رددقر ارخ از وضعیت سالمت عزت نفس رایتد و تما   ریش د رداخ 

خ اساسری از . عزت نفس نه توها ره عوقان  ک جوبره(2)مواسب شق  

قان  ک عام  محافظ ی رره  اشر ن سرالم ی سالمت روان، رلکه ره عو

عی مثبت از طد ق نقش دق  ره صرقرت تعرد   ریش د و رف ار اج ما

 .(4)کود ها، کمک میخ اثدات موفی محدککووده

اخ از مفهرقم کلری سرالم ی مفهقم سالمت روانی،  ر والع جوبره

است. سازمان جهانی رهداشت، سالمت روانی را حالت سالمت کام  

ردنی، روانی و اج ماعی و نه فقط نداش ن ریمارخ  ا نراتقانی تعد رف 

هرا و ترداریدخ خ روشکود. همچوین، سالمت روانی را معا   کلیهمی

رو  هاخ روانی ره کار میکه رداخ جلقگیدخ از ار ال ره ریمارخ اند می

.  ر تمام جقامع، سالمت روانی جقانان  ک جزص اساسی سالمت (11)

شق . شیقع اد الیت روانی  ر کق کان و نقجقانان،  ر نظد گدف ه می

 (.11 رصد ردآور  شده است ) 11-21رین 

رددی از عقام  دطد که ردوز اد الیت روانری  ر نقجقانران را 

 هود، عبرارت از انرزواخ اج مراعی، فشرارهاخ آکا میرک، افزا ش می

 .(12)راشود تصقر رد فد   ر مقر  ظاهد دق  و عزت نفس پا ین می

رگقنگی رهبق  و ارتقاخ کیفیت رهداشت روانی، از جمله مسا   

هاخ پا انی لدن گذشر ه و سرا  هاخحساسی است که ره و ژه از سا 

هاخ اصرلی و محقرهراخ آغاز ن لدن حاضد، ره عوقان  کی از  غدغه

اساسی رهداشت عمقمی تقجه پژوهشرگدان و مسرالوین را رره درق  

 (.13معطق  نمق ه است )

 ر کشقر مرا، مطالعرات کمری  ر مرقر  ارتبراط عرزت نفرس و 

انران صرقرت خ سروی کق کران و نقجقسالمت روان ره و رژه  ر ر ه

گدف ه اسرت. همچورین، مطالعران محردو خ  ر مرقر  ارتبراط درد ه 

هراخ سرالمت روان صرقرت هاخ عزت نفرس و درد ه آزمقنمقیاس

خ حاضد، را هد  ردرسری ارتبراط گدف ه است. رد ا ن اساس، مطالعه

 .عزت نفس و سالمت روان  ر نقجقانان انجام شد

 

 هاروش

خ حاضد،  ک پژوهش مقطعی از نقع همبسر گی ررق  کره ررد مطالعه

 ر سرا   خ شرهد اصرفهانسراله 13-15 آمرقزخجمعیت  انرشروخ 

معیارهراخ ورو  رره مطالعره، شرام   انجرام شرد. 1395-96تحصیلی 

 مطالعره، نداشر ن  ر شردکت جهت سا ، رضا ت 13-15 سن  اش ن

 روانری مشرکالت و والرد ن فقت  ا طالق مانود دانقا گی مشکالت

 نقجرقان رق ن مدرسه و سالم اولیاخ تأ ید را وخ خدانقا ه  ا نقجقان

آمقزان  ر مدرسه  انشخ که را تقجه ره پدونده جسمانی رق  لحاظ از

 گیدخنمقنره روش تقسرط ار ردا گیدخ،نمقنره موظقر مشخص شد. ره

 پردورش اصرفهان و آمقزش خپوج گانه نقاحی از ناحیه  و اخدقشه

خ او  تصا فی  و  ریدسر ان م قسرطه روش ره هد ناحیه از و ان خاب

 ررین شردند. از ان خراب پسدانه خ او  و  ریدس ان م قسطه و  د دانه

 از سا ه، تصا فی روش ره  ریدس ان، هاخ هف م تا نهمپا ه آمقزان انش

آمرقزان  انش پا ره، سره هرد از آمقزخ، انش خپدونده خشماره روخ

 اسراس ررد نمقنره وار  شردند. حجرم شدا ط ورو ، ره مطالعرهواجد 

 کره حجمری گدف ن نظد  ر را و کمی م هیدهاخ رین همبس گی فدمق 

نمرق ، محاسربه گد  رد.  مشرخص را 12/1 از ریشر د همبس گی ر قان

 آمرقز رره  سرت آمرد.  انش 211خ مقر  مطالعره، رداررد حجم نمقنه

و پسرد و رره تعردا  مسراوخ  آمقزان  د دنامه رین  انشپدسش 211

ها تقسرط تعردا خ از نامهتقز ع شد، اما ره  لی  تکمی  نالص پدسش

آمرقز  انش 96آمرقز  د رد و  انش 76آمقزان،  ر نها ت تعدا   انش

 پسد وار  مطالعه شدند. 

نامه آورخ اطالعات  و پدسشخ حاضد، ره موظقر جمع ر مطالعه

 از اسر فا ه ررا نقجقانران نفرس تعز مقر  اس فا ه لدار گدفت. سط 

 Coopersmith (Self-esteem inventoryخ عزت نفس نامهپدسش

 تقسررط 1967 سررا   ر نامه،پدسررش ا ررن .شررد ( سرروجیدهSEI ررا 

Coopersmith ارزشررمودخ احسرراس میررزان سرروجش موظررقر ررره 

 سراد ه تحصریلی و اج ماعی هاخزمیوه  ر  انشجق ان و آمقزان انش

 تکرالیف انجرام شرام  مقضرقع پروج ررد مش م  نامهپدسش ا ن. شد

 درد ه رهار  اراخ و آ وده و دق  دانقا ه، اج ماعی، روارط آمقزشی،

است. ا ن رهار دد ه مقیاس شام  عزت نفس عمقمی، عزت  مقیاس

ساین(، عزت نفس دانقا گی )والرد ن( و عرزت نفس اج ماعی )هم

مدرقط ره تعدا  سالایت هد نفس تحصیلی )آمقزشی( است. اطالعات 

 سالا  58 نامه  اراخپدسش آمده است. ا ن 5دد ه مقیاس  ر جدو  
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 ررا م واسرب فد  هد که است «دید» و «رلی» هاخگز وه را اخگز وه  و

خ ررای  ر (. نمده14کود )می ان خاب را هاگز وه از  کی دق  وضعیت

اشرد. ررقن ا رن رخ عزت نفرس ررای مینامه، نشان  هودها ن پدسش

 ا رن اسرت، «آمقزشرگاهی» شخصی ی مقیاس دد ه  اراخ نامهپدسش

 اسر فا ه مقر   انشجق ان و آمقزان انش روخ رد تقانمی توها ارزار را

 یرد أتقسط مطالعات م عرد خ مرقر  ت نامهپدسشاع بار ا ن  ا .  لدار

خ نامه.  هموی و همکاران، روا ری و پا را ی پدسرشلدار گدف ه است

Coopersmith خ دق  مقر  ردرسی لدار  ا  و ضردا ب را  ر مطالعه

 (.15ره  ست آمد ) Cronbach's alpha 77/1پا ا ی آزمقن را اس فا ه از 

 خ نامررهسررط  سررالمت روان نقجقانرران رررا اسرر فا ه از پدسررش

 .شردسوجیده General health questionnaire (GHQ )سالالی  28

توظریم  Goldbergاولرین ررار تقسرط  عمقمی،سالمت  خنامهپدسش

هراخ اما فردمت، سالا  اس 61اصلی  اراخ  خنامهپدسش(. 16) گد  د

سرالالی آن  ر مطالعرات  12 سرالالی و 28سرالالی،  31 خکقتراه شرده

 وWilliams (17 )و  Mariمخ لررف اسرر فا ه شررده اسررت. ررره نظررد 

Shamasundar (فرردم18و همکرراران )خنامررههرراخ مخ لررف پدسررش 

و کرارا ی اسرت رای ی رددرقر ار  پا ا یسالمت عمقمی از روا ی و 

 (.19) سالالی است 61فدم  ر حدو   ،سالالی 12فدم 

و  Goldbrgسرالمت روان تقسرط  خنامرهسالالی پدسش 28فدم 

Hillier (21 ) از طد ق اجداخ روش تحلی  عاملی رد روخ فردم رلورد

ره ردرسی وضرعیت  ،نامههاخ ا ن پدسشسالا  .آن طداحی شده است

هرا ی مانورد پد از  و شرام  نشرانهادید می خروانی فد   ر  ک ماهه

ها ی از رف ار لار  مشاهده اسرت هوجار و جوبههافکار و احساسات نار

سرالالی  28 خنامرهپدسرش جا و اکوقن تأکید  ار . که رد مقلعیت ا ن

از کره هرد کردام اسرت دد ه آزمقن تشکی  شده  4از  روانیسالمت 

ره تدتیب و  ،هاخ هد دد ه آزمقن. سالا راشدمیسالا   7 اراخ  ،هاآن

مدرقط ره دد ه  1-7 تکه سالایاخ گقنهره   هم آمده است پشت سد

مدررقط رره درد ه آزمرقن  8-14 تهاخ جسمانی، سالایآزمقن نشانه

مدرقط ره دد ه آزمقن اد ال   15-21 تدقاری، سالایاضطداب و ری

مدرررقط ررره دررد ه آزمررقن  22-28ت عی و سررالای ر کررارکد  اج مررا

 4 اراخ  روانریسرالمت  خنامههاخ پدسشتمام گق ه افسد گی است.

هاخ گز وه ره ا ن صقرت است کهگذارخ نمده خشیقهو گز وه هس ود 

ک   خشقند و  ر ن یجه، نمدهگذارخ مینمده( 1-3ت )آزمقن ره صقر

گرذارخ، روش نمردها رن م هید دقاهرد ررق .  ر  1-84رین  ، ک فد 

 .(21) کم د ریانگد رهداشت روانی ره د است خنمده

رره  91/1همکاران، پا ا ی آزمرقن سرالمت روانری را  و ارداهیمی

خ رردش ررالیوی، حساسریت، و ژگری و همچوین، نقطه ست آور ند. 

گرزارش  11/1و  99/1، 81/1، 24رودخ را ره تدتیب دطاخ کلی طبقه

 (.22کد ند )

 گف ررره، اطالعرررات هاخ پیشنامهپرررس از تکمیررر  پدسرررش

  21خ نسررررررخه SPSSافررررررزار آورخ شررررررده  ر ندمجمررررررع

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY)  وار  گد  د و

هراخ ناپرارام دخ همبسر گی هرا، از آزمقن ا ه تحلی  و جهت تجز ه

Spearman  وMann-Whitney  .151/1اس فا ه شد > P عورقان ره 

 .ها  ر نظد گدف ه شد ارخ  ر آزمقنسط  معوی

 

 هاافتهی

ا ن تحقیق، ره موظقر ردرسی ارتباط عرزت نفرس و سرالمت روان  ر 

انجرام شرد.  1396خ شرهد اصرفهان  ر سرا  سراله 13-15نقجقانان 

نفرد  76سرا  ررق .  9/13 ± 9/1میانگین سن نقجقانان مقر  ردرسی، 

 رصرد( پسرد رق نرد.  8/55نفد ) 96 رصد( نقجقانان  د د و  2/44)

ره  ست آمد.  111از  5/68 ± 9/14خ ک  عزت نفس نقجقانان، نمده

 ریشرر د ن نمررده، مدرررقط ررره دررد ه مقیرراس عررزت نفررس عمررقمی 

( و کم د ن نمده مدرقط ره دد ه مقیاس عزت 111از  2/73 ± 9/17)

خ عزت نفس ( رق . میانگین نمده111از  2/6 ± 8/21ی )نفس تحصیل

خ عرزت نفرس اج مراعی، و میرانگین نمرده 7/69 ± 2/21 دانقا گی

خ ک  اد ال   ر میانگین نمده (.1 جدو )ره  ست آمد  6/71 ± 4/17

رررق . ریشرر د ن نمررده،  84از  9/17 ± 9/11سررالمت روان نقجقانرران، 

از  4/6 ± 3/3رکد  اج مراعی )مدرقط ره دد ه مقیاس ادر ال   ر کرا

از  7/4 ± 4/3( و کم د ن نمده، مدرقط ره دد ه مقیاس افسد گی )21

خ ادر ال   ر و نمده 9/3 ± 2/3هاخ جسمانی خ نشانه( رق . نمده21

 (.2 جدو )ره  ست آمد  4/6 ± 3/3کارکد  اج ماعی 

 
ی کل اختالل در بین نمره Spearmanضرایب همبستگی  .۱جدول 

ی کل عزت نفس های عزت نفس و بین نمرهسالمت روان با خرده مقیاس

 های سالمت روانبا خرده مقیاس

 ی کل اختالل در سالمت رواننمره هاخرده مقیاس

r  مقدارP 

 < 001/0 -618/0 عزت نفس عمومی

 < 001/0 -546/0 عزت نفس اجتماعی

 < 001/0 -466/0 عزت نفس خانوادگی

 < 001/0 -324/0 عزت نفس تحصیلی

 ی کل عزت نفسنمره 

r P 

 < 001/0 -407/0 های جسمانینشانه

 < 001/0 -549/0 اضطراب

 < 001/0 -385/0 اختالل در کارکرد اجتماعی

 < 001/0 -590/0 افسردگی
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بین سن با نمرات اختالل در  Spearman. ضرایب همبستگی 2جدول 

 هاهای آنسالمت روان و عزت نفس و خرده مقیاس

 سن هاخرده مقیاس متغیر

r  مقدارP 

ی عرررزت نمرررره
 نفس

 010/0 -199/0 ی کل عزت نفسنمره
 009/0 -201/0 عزت نفس عمومی

 002/0 -234/0 عزت نفس اجتماعی
 160/0 -110/0 عزت نفس خانوادگی

 080/0 -134/0 تحصیلیعزت نفس 
ی اخررتالل نمررره

 در سالمت روان
 003/0 228/0 ی کلنمره

 067/0 142/0 های جسمانینشانه
 010/0 197/0 اضطراب

 069/0 141/0 اختالل در کارکرد اجتماعی
 003/0 231/0 افسردگی

 

نشان  ا  که تقز ع نمدات ک   Kolmogorov–Smirnovآزمقن 

عررزت نفررس و ادرر ال   ر سررالمت عمررقمی و همچوررین، دررد ه 

کرد . روراردا ن، جهرت ها، از تقز ع طبیعی پیردوخ نمیهاخ آنمقیاس

 Spearmanهاخ غید پارام دخ نظید همبسر گی ها، از آزمقنتحلی  آن

 اس فا ه شد. Mann-Whitneyو 

خ ک  عزت ه رین نمدهنشان  ا  ک Spearmanضد ب همبس گی 

خ خ کرر  ادرر ال   ر سررالمت روان نقجقانرران، رارطررهنفررس و نمررده

(. ضرمن ا رن کره، r ،111/1 > P=  -611/1معکقس وجق   اشت )

هراخ ادر ال   ر خ دد ه مقیاسخ همهخ ک  عزت نفس را نمدهنمده

خ (. همچوین، نمدهP < 111/1خ معکقس  اشت )سالمت روان رارطه

هاخ عرزت خ دد ه مقیاسخ همهک  اد ال   ر سالمت روان را نمده

 (.1( )جدو  P < 111/1خ معکقس  اشت )نفس رارطه

نشران  ا  کره سرن نقجقانران ررا  Spearmanضد ب همبس گی 

هاخ عزت نفرس ( و دد ه مقیاسP=  111/1خ ک  عزت نفس )نمده

خ ( رارطرهP=  112/1 مراعی )( و عزت نفس اجP=  119/1عمقمی )

هاخ عزت نفس دانقا گی معکقس  اشت، اما را نمدات دد ه مقیاس

(161/1  =P( و عزت نفس تحصیلی )18/1  =Pرارطه )ارخ خ معوری 

 خ کرر  ادرر ال   ر سررالمت روان نداشررت. سررن نقجقانرران رررا نمررده

(113/1  =Pو دد ه مقیاس )( 111/1هاخ اضطداب  =P و افسد گی )

(113/1  =Pرارطرره )هاخ خ نشررانهخ مسرر قیمی  اشررت، امررا رررا نمررده

( P=  169/1( و اد ال   ر کرارکد  اج مراعی )P=  167/1جسمانی )

 Mann-Whitney(. آزمرقن 2 ارخ نداشرت )جردو  خ معوریرارطه

نشان  ا  که نمدات کر  عرزت نفرس و ادر ال   ر سرالمت روان و 

دان و پسردان ادر ال  هرا ررین  د رهراخ آنهمچوین، درد ه مقیاس

 (.3( )جدو  P > 15/1 ارخ نداش ود )معوی

 

 ها به تفکیک جنس نوجوانانهای آن. میانگین نمرات عزت نفس و اختالل در سالمت روان و خرده مقیاس3جدول 

 Pمقدار  انحراف معیار ±میانگین  جنس هاخرده مقیاس نمره

 460/0 42/69 ± 78/14 دختر ی کل عزت نفسنمره عزت نفس
 80/67 ± 02/15 پسر

 470/0 07/74 ± 46/18 دختر عزت نفس عمومی
 49/72 ± 44/17 پسر

 280/0 81/72 ± 11/18 دختر عزت نفس اجتماعی
 72/70 ± 94/16 پسر

 290/0 71/71 ± 65/20 دختر عزت نفس خانوادگی
 10/68 ± 60/21 پسر

 480/0 54/67 ± 61/19 دختر عزت نفس تحصیلی
 10/65 ± 77/21 پسر

 440/0 28/18 ± 25/11 دختر ی کلنمره اختالل در سالمت روان
 66/17 ± 40/12 پسر

 200/0 17/4 ± 07/3 دختر های جسمانینشانه
 81/3 ± 26/3 پسر

 080/0 54/4 ± 52/3 دختر اضطراب
 99/3 ± 97/3 پسر

 610/0 13/6 ± 91/2 دختر اختالل در کارکرد اجتماعی
 60/6 ± 57/3 پسر

 690/0 51/3 ± 58/4 دختر افسردگی
 36/3 ± 85/4 پسر
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 بحث

خ عزت نفس و سرالمت روان نقجقانران مرقر   ر ا ن مطالعه، رارطه

نشان  ا  کره ررین  Spearmanردرسی لدار گدفت. ضد ب همبس گی 

خ کرر  ادرر ال   ر سررالمت روان خ کرر  عررزت نفررس و نمرردهنمررده

 ، r=  -627/1)معکقسررری وجرررق   اشرررت خ نقجقانررران، رارطررره

111/1 > P)ریشرر دخ     عوری هرد رره شررخص از درق  ارزشرمودخ

اخ ، سالمت روان رایتدخ نیز دقاهد  اشت.  ر مطالعهرددقر ار راشد

خ رین عزت الدسی را هد  ردرسی رارطه و سدران که تقسط نقرخت

آمقزان  د د م قسطه  ر مشکین شرهد نفس را سالمت روان  ر  انش

 ارخ رین عزت نفرس و سرالمت روان خ مثبت معویانجام شد، رارطه

آمرقزان  د رد نفد از  انش 353 ر ا ن مطالعه، تعدا   گزارش گد  د.

خ م قسطه مقر  مطالعه و ردرسی لدار گدف ود و ن ا ج حاکی از آن پا ه

آمرقز ررایتد راشرد، از سرالمت روان رق  که هد ره عزت نفس  انش

خ   گردخ کره  ر (.  ر مطالعره23رایتدخ نیز رددقر ار دقاهد رق  )

خ عرزت اران انجام شد، ره ردرسی رارطههمک و Liکشقر رین تقسط 

ساله پد اد ه شد.  12-19نقجقان  1945نفس و سالمت روان  ر رین 

خ ررین عرزت نفرس و ن ا ج حاص  از مطالعره، نشران  ا  کره رارطره

. مثبت ررق ن ارتبراط (1)آمقزان مثبت رق  سالمت روان  ر رین  انش

رین عزت نفس و سالمت روان که  ر ا ن  و مطالعه نشران  ا ه شرد، 

 راشد.خ حاضد میخ ن ا ج مطالعهتأ ید کووده

 عرزت رین خرارطه اخ را مقضقع ردرسیپقر مقدم،  ر مطالعهعلی

نفد  111م قسطه، ره ارز اری  مقطع آمقزان انش روان سالمت و نفس

کره  ا  ست آمده نشران  ه ن ا ج رآمقزان شهد لائن پد ادت. از  انش

، عمرقمیآمرقزان  ر رهرار رعرد عرزت نفرس رین عزت نفس  انرش

 ارخ یخ معوررا سالمت روان رارطره ،دانقا گی، تحصیلی و اج ماعی

 (.24  )ر اوجق  

خ حاضرد پقر مقدم نیز نشان از تأ ید ن ا ج مطالعرهخ علیمطالعه

خ ردرسری ارتبراط ررین  اشت. همچوین،  ر مطالعات   گد  ر زمیوره

خ مس قیم و خ رارطهعزت نفس و مقضقعات   گد، ن ا ج نشان  هوده

راشرد. ررداخ مثرا ،  ر لقخ رین عزت نفس و ا رن عقامر  مثبرت می

نفرد  انشرجق از  371همکاران رد روخ  و ه تقسط سعا تاخ کمطالعه

خ عزت نفس  انشگاه هاخ سداسدخ تهدان انجام شد، ره ارز اری رارطه

و کسب مقفقیت تحصیلی  ر  انشگاه پد اد ه شرد. ن را ج مشرخص 

کد  که عزت نفس  ر رین  انشجق ان پسد رایتد از  انشجق ان  د رد 

رین عرزت نفرس و کسرب مقفقیرت  خ مس قیم و مثب یرق ، اما رارطه

 (. 25تحصیلی  ر رین  انشجق ان هد  و گدوه گزارش شد )

نشرران  ا  کرره  Mann-Whitneyآزمررقن خ حاضررد،  ر مطالعرره

میانگین نمدات ک  عزت نفس و اد ال   ر سالمت روان و همچوین، 

 ارخ هرا ررین  د ردان و پسردان ادر ال  معوریهاخ آندد ه مقیاس

 خ سعا تخ حاضد و مطالعهشاهده شده  ر مطالعهنداشت. اد ال  م

خ آمرارخ (، ممکن است ره جهت سن م فاوت جامعه25همکاران ) و

خ اهمیرت ا ن ن ا ج نشان  هوردهمقر  ردرسی راشد، اما ره طقر کلی، 

 مشاهده عزت نفس و تقق ت آن  ر رین  انشجق ان کشقر رق . تفاوت

 و پسردان و  د ردان ررین همکراران و رقلرقگویوی خمطالعره  ر شرده

 اثررد  ر اسررت ممکررن نیررز حاضررد خمطالعرره ن ررا ج رررا آن خمقا سرره

 ا ردان و سرقئد کشقر  و رین مقجق  اج ماعی و فدهوگی هاختفاوت

 ر ا ن مطالعه نیز ره اهمیت عزت نفس را تقجه ره ترأثید آن  ر  .راشد

 خ سعا تسالمت روان اشاره شده است و ره طقر کلی، ن ا ج مطالعه

 خ ن ا ج ا ن مطالعه رق ه است. ( تأ ید کووده25همکاران ) و

همکراران  ر  و خ   گردخ تقسرط زارع ر همین راس ا، مطالعره

خ وضرعیت هرد  ردرسری رارطره  انشگاه علقم پزشرکی شریداز ررا

تحصیلی و سالمت عمقمی را عزت نفس انجام شد.  ر ا رن مطالعره، 

نفد از  انشرجق ان  انشرگاه علرقم پزشرکی شریداز مرقر   512تعدا  

 ار ررین خ مثبت معویخ رارطهردرسی لدار گدف ود و ن ا ج نشان  هوده

 خعزت نفس و سرالمت عمرقمی  انشرجق ان ررق . محققران، رارطره

 ارخ رین عزت نفس و وضعیت تحصریلی  انشرجق ان گرزارش معوی

رسید وضعیت تحصیلی تحت تأثید عقام    گدخ نکد ند و ره نظد می

(. ا ن 26نظید جوسیت، مح  سکقنت و وضعیت مشدوط رق ن راشد )

راشد و را خ تأثید عزت نفس رد سالمت افدا  میمطالعه نیز تأ ید کووده

 دقانی  ار .اضد همخ حهاخ مطالعه اف ه

 هرد کره ررین درد ه خ حاضرد نشران میهمچوین، ن ا ج مطالعه

هاخ عزت نفس اد ال  وجق   ار   رره طرقرخ کره ررایتد ن مقیاس

تد ن نمده مدرقط ره عرزت نمده مدرقط ره عزت نفس عمقمی و پا ین

همکراران،  و خ سرعا تنفس تحصیلی رق ه است. رد اسراس مطالعره

تد ن نمرده درقط رره عرزت نفرس درانقا گی و پرا ینرایتد ن نمده م

 و خ راررا ی(. مطالعره25مدرقط ره عزت نفس تحصیلی ررق ه اسرت )

همکاران نیز نشان  ا  که عزت نفرس درانقا گی، ررایتد ن و عرزت 

هاخ عزت نفس تد ن نمده را  ر رین دد ه مقیاسنفس تحصیلی پا ین

 رونی فد  نسبت رره (. اگد عزت نفس تحصیلی را احساس 27 ار  )

پیشدفت تحصیلی دق   ر ارتباط را ردآور ه کرد ن ان ظرارات اولیراخ 

مدرسه و دانقا ه  ر نظد رگید م، ممکن اسرت اهمیرت  ا ن رریش از 

خ دانقا ه ره نمدات فدزندان و تقلع رای از پیشردفت تحصریلی اندازه

وت ها، از عل  پا ین رق ن ا ن دد ه مقیاس عزت نفس راشرد. تفراآن

 و ( و نیرز راررا ی25همکاران ) و خ حاضد را مطالعات سعا تمطالعه

هراخ (  ر دصقص رایتد ن نمده  ر رین درد ه مقیاس27همکاران )

عزت نفس، ممکن است ره علت تفاوت سروی جقامرع آمرارخ مرقر  

خ لطعری، تحقیقرات ردرسی راشد. را ا ن حا ، رداخ رسیدن ره ن یجره

 ریش دخ یزم است.
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تد ن نمرده و س ا ن مطالعه، دد ه مقیاس افسد گی پرا ینرد اسا

دد ه مقیاس اد ال   ر کارکد  اج مراعی، ررایتد ن نمرده را  ر ررین 

هاخ اد ال   ر سالمت روان  اش ه است. ا ن ن را ج، ررا دد ه مقیاس

( کره ررداخ ردرسری وضرعیت 28همکراران ) و خ ا هرمن ا ج مطالعه

 انشرگاه  1386-87ا  تحصریلی سالمت روان  انشجق ان ورو خ سر

 و خ کجبرا علقم پزشرکی ار ریر  انجرام شرد و همچورین، مطالعره

خ ررین نگردش مرذهبی و ( که را هد  ردرسری رارطره29پقر )رئیس

خ اصرفهان هاخ  د دانرهآمقزان  ریدسر انسالمت روان  ر رین  انش

 دقانی  ار . انجام شد، هم

و سرالمت روان  ر  گیدخ نها ی ا ن کره ررین عرزت نفرسن یجه

 را روان سرالمت تقانردمی نفرس عرزت نقجقانان ارتباط وجق   ار .

و هد اندازه فد  از عزت نفس رایتدخ رددقر ار راشرد،  کود ریویپیش

 دردماتی خارا ره سالمت روان ریش دخ نیز دقاهد  اشرت. روراردا ن،

 .شق می تقصیه کشقر  ر نفس عزت تقق ت جهت

ره ا ن محدو  ت تقجه  اشت که هد  ک از   ر ا ن مطالعه، را د

نقجقانان مقر  مطالعه از لحاظ فدهوگی، ال صا خ و اج ماعی شردا ط 

داص دق  را  ار . تفاوت اساسی رین ا ن نقجقانان و تأثیدخ را کره 

ترقان نا  رده گدفرت. ا ن تفاوت رد م هیدهاخ مقر  مطالعه  ار ، نمی

قنه رق . اگرد رره  ر همرین محدو  ت   گد ا ن مطالعه، حجم کم نم

  ارخ ره  ست آمد.خ آمارخ کقرک هم ن ا ج معویجامعه

شق  رقن سالمت روان نیاز اساسری انسران رواردا ن، پیشوها  می

هاخ ریش دخ ره موظقر شواسا ی عقام  مالثد ررد عرزت است، پژوهش

نفس  ر جقامع آمارخ رزرگ د انجام شق  تا ر قان از طد ق آن عقامر  

ت ا ن م هید  ر جهرت ارتقراخ سرالمت روان گرام رد اشرت. و تقق 

هاخ آمقزشری عرزت نفرس و دق رراورخ  ر سرط  همچوین، کارگاه

مدارس را د ردگزار شق  تا ر قان از ا ن طد ق سالمت روان نقجقانان 

 و ره  نبا  آن جامعه را تقق ت کد .

 

 تشکر و قدردانی

خ پزشکی عمقمی ره شماره اخخ  ک دخ حدفهنامها ن مقاله، حاص  پا ان

راشد. نق سودگان مصقب  انشگاه علقم پزشکی اصفهان می 395743طدح 

از معاونت تحقیقات و فوآورخ ا ن  انشرگاه جهرت تصرق ب و حما رت 

خ ک  آمقزش و پدورش اصفهان کره  ر اجرداخ ا رن طردح مالی و ا اره

 .نما وداند، سپاسگزارخ میمساعدت نمق ه
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Is There any Relationship between Self-Esteem and Mental Health Status  

in Teenagers? 
 

Maryam Naderi-Lordejani1 , Parastoo Golshiri2 , Reza Nobakht1 

 

Abstract 

Background: Self-esteem is an important factor in determining the quality of life. There are a few studies about 

the relationship between self-esteem and mental health status, especially in children and teenagers in Iran. So, 

the goal of this study was to assess the relationship between self-esteem and mental health status in teenagers.  

Methods: In this cross-sectional study, 172 teenagers between 13-15 years old were participated using 

multistage sampling method. Information about each student was recorded using Coppersmith self-esteem 

questionnaire and General Health Questionnaire (GHQ). SPSS software was used to analyze the data. 

Findings: The mean score of teenagers' self-esteem was 68.5 ± 14.9 out of 100, and the mean score of teenagers' 

mental health disorder was 17.9 ± 11.9 out of 84. There was significant inverse relationship between the teenagers' 

self-esteem and mental health disorder (P < 0.001, r = -0.627). 

Conclusion: In general, it can be concluded that self-esteem is related to mental health status in adolescents; 

person with higher self-esteem will have better mental health status. 
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