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 چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش برر روي سرالمت روانري دانرش آمروزان      

مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضريه هراي عنروان شرده عبارتنرد از مقايسره       

سالمت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غيرر ورزشركار و فرضريه دوم عبارتنرد از     

وي سالمت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعره  بررسي افزايش زنگ ورزش بر ر

نفر به عنوان نمونه انتخاب 81عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهر ابهر كه 

گرديده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفي بوده است و جهت آزمون فرضريه هرا از روش   

ت آمرده نشران مري دهرد كره      كه نتايج بدسمتغيير مستقل و.... استفاده گرديده tآماري

تاثير افزايش زنگ ورزش در باال رفتن سالمت رواني دانش آموزان مي تواند تاثير زيردي  

داشته باشد و همين طور بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشركار از لحراس سرالمت    

 رواني تفاوت معني داري وجود دارد .  
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 مقدمه :

واني و كودكي دوره اي از زندگي انسان را تشكيل مي دهد كه مخصوصا براي طرر   نوج

سوال درباره ارزشهاو اصول اخالقي و ايجاد سالمت رواني مساعد است . جيمز ويلسرون  

معتقد است كه انسان با حس ايجاد سالمت رواني. حسي كه خيلي تجلي مي كنرد مري   

زند كودكان با توانايي حرف  زدن متولرد مري   تواند زندگي رو به آرامش براي خود رقم ب

شوند اما اگر كسي حرف زدن را به آنها ياد ندهد آنها حف نخواهند زد همين متولرد در  

ايجاد سالمت رواني هم مي تواند دخالت داشته باشد به طوري كه اگر در محيط خانه و 

اشرته حتمرا   يا حتي مدرسه در ايجاد سالمت روحي و روانري برراي كودكران قردم برند    

كودك دچر حاالت رواني مانند اضطراب ، گوشه گيري ...............و موارد ديگر خواهد شد 

كه قضاوت اخالقي بر داليل و برهايي استوار است كه اين برهانها را بر حسب ديدگاه ها 

هدفهايي كه آنها را بر مي انگيزند به شش مرحله تقسيم كرده و آن گاه دوبراره در سره   

اي داده است كه به دليل رويدادهاي اجتماعي وپيامد هاي منحصر بره فررد در   سطح ج
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دوران كودكي و دوره ها ي بهراني براي فرزند و گاهي اوقات روابط نامناسب والردين برا   

هم ديگر در جلوي چشم كودك باعث تحوالتي در روحيه كودك مي شرود كره گراه برا     

اد آن در افرراد در تمرامي سرنين مرورد     تاوان سختي روبه روست . سالمت رواني و ايجر 

اهميت قرار مي گير كه باعث ترقي و رسين به اوج مي شرود و گراهي آدمري برا ايجراد      

روحيه سالم و بي دغدغه مي تواند به اوج خود شكوفايي برسد كه تمام اين رسريدن هرا   

عنروان   والدين و مدرسه و مربيان بستگي دارد كه به –خانواده  –به عواملي مانند خانه 

مثال و مسئله اي كه در تحقيق حاضر مورد توجه است رسيدن به اوقرات آزاد كودكران   

به كارها و عمليات سالم و توجه به اطراف دور و بر خود و استفاده بهينره مري توانرد در    

ايجاد سالمت رواني دخالرت داشرته باشرد و همرين طرور خرانواده كره در رسريدن بره          

 جسمي مي تواند نقش موثر داشته باشد .  –ري شكوفايي كودك چه از لحاس فك

در برخي از جوامع ، تغييرر موقعيرت بره كمرا مراسرم ورود كره گرذر از كرودكي بره          

بزرگسالي رااز نظر اجتماعي نشان مي دهد باعث اختالالتي در سالمت رواني مري شرود   

 شرركت داشرتن در محافرل دوسرتانه     –كه آن را مي توان با محبرت و كارهراي روزانره    

 سالمت جبران كرد . 

                                                              

 1383. سال  131ص –ميالني                                                                  
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 بيان مساله :

فترار  روان شناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده و به ويژه در تفكر و احسرا  و ر 

مشكالت بشراست به همين دليل از چندي پيش روان شناسان عالقه شديدي نسبت به 

هايي كه مي توان براي آنهرا پيشرنهاد   عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حل 

داد . پيدا كرده اند منظور از روان شناسي عالوه برر پيشررفت علمري و صرنفي ، بهبرود      

ه افزون روان شناسان به مسائل روزمر روزمت اين عالقه بخشيدن به زندگي انسان نيز ه

و علمي بشر ، موجب شده است كه دانش ما در افراد بويژه كساني كره دچرار مشركالت    

رواني هستند ، به طور قابل مالحظه اي افزايش يابرد و بره ايرن شركل كره در سرالمت       

باشرد و حتري    روحي و رواني فرد چيزهاي متنروعي در زنردگي مري توانرد تراثير گرذار      

گذراندن اوقات فراغت همانطور كه دوست داريد مي تواند باعث ايجاد سالمت روانري در  

فرد شود ايجاد راه   هاي جديد در مدار  و به كار بردن ورزش در سرالمت نوجوانران   

بررسي تراثير ورزش در سرالمت   مي تواند موثر باشد . مساله مورد نظر در تحقيق حاضر 

 ؟ه آيا ورزش مي تواند تاثير مثبت داشته باشد يا نه رواني است و اينك
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 سوال مسئله 

 آيا ورزش در سالمت رواني تاثير دارد ؟   -1

آيا سالمت در افرادي كه ورزش مي كنند بيشتر از افررادي كره ورزش نمري كننرد      -3

                    است ؟

 اهداف تحقيق :

ش آن در ايجراد سرالمت روانري    هدف از تحقيق حاضر بررسي تراثير زنرگ ورز را افرزاي   

كودكان در مقاطع حسا  زندگي است و اينكه آيا اين كودكان با ورزش بيشرتر و قررار   

گرفتن در يا محيط سالم و بون دغدغه به اوج سرالمت روحري و روانري مري رسرند و      

هدف ديگر اينكه بين افرادي كه ورزش مي كنند سالمت رواني بيشتر از افررادي اسرت   

 كنند .  كه ورزش نمي

 ميت و ضرورت تحقيقاه

بطور كلي ورزش بخش مهمي از فرهنگ و جامعه ماست و در برگيرنده ورزش كراران و  

ورزش كراران همرواره    مردم در تمامي مراحل زندگي مي شود كره در فرهنرگ ايرران ،    

و دسرتگيري ازضرعفا    توأم با خصلت هاي جوانمردي و صداقت و ياري دادن به ديگران 

 است نمونه هاي فراوان از اين موضوع در ادبيات كشرورمان و برويژه در حماسره   و...بوده 

فردوسي موجود است . شركت در فعاليت هاي ورزشري اغلرب تراثير درمراني برر      عظيم 

كودكان و نوجواناني كه دچار اختالل عاطف و يا معلوليت رشردي هسرتند دارد ، ورزش   
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جسرمي ،   اترصت را مي دهد كه ارتباطبه كودكان و نوجوانان و حتي بزرگساالن اين ف

رواني و اجتماعي برقرار كنند و حتي بزرگساالن ايرن فرصرت را مري دد كره ارتباطرات      

جسمي ، رواني و اجتماعي برقرار كننده هستند ضمن اينكه احسا  اعتماد بره نفرس و   

 (  1383-ص159 -شاملو تسلط بر مسائل را در آنها تقويت مي كنند . )

 يقفرضيه هاي تحق

بين افزايش زنگ ورزش و سالمت رواني دانش آموزان رابطه معني دار آماري وجرود   -1

 .دارد 

  .سالمت رواني در بين افراد ورزشكار در مقايسه با افراد غير ورزشكار بيشتر است -3

 متغييرهاي تحقيق

 افزايش زنگ ورزش = متغيير وابسته 

 سالمت رواني = متغيير مستقل  

 

 

 

 ري واژه ها و مفاهيم تعاريف عملياتی ونظ

تعاريف نظري سالمت رواني عبارتند از سازش فرد با جهان اطرافش به حرداكثر امكران   

بطوريكه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر بطور كامرل شرود وسرالمتي روان عبرارت     
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است از اينكه فرد چه احساسري بره خرود ، دنيراي اطرراف ، محرل زنردگي ، اطرافيران         

ه مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد، چگونگي سازش وي با درآمرد  مخصوصاً با توجه ب

 .خود و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويشتن 

 تعريف عملياتی سالمت روانی :

نمره اي است كه آزمودني از آزمون سرالمت عمرومي ...... بدسرت آورده انرد     عبارتند از 

ناسب اندام و يا سرحال برودن و  ورزش عبارتند از فعاليت ها و حالتهايي كه فرد جهت ت

يا از بين بردن بيماريهاي جسمي و روحي از آن استفاده مي كنند كه خرواه بره صرورت    

 انجام مي گيرد .حرفه اي است و خواه به صورت غير حرفه اي 
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 فصل دوم

 پيشينه و ادبيات تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و کليات

 تعريف

( ، و يرا  3( ، بهداشرت روانري اجتمراعي )   3گير  )( ،روانپزشركي پيشر  1بهداشت روانري ) 

( به كليه روش ها و تدابيري اطالق مي شود كه براي جلوگيري 1روانپزشكي اجتماعي )
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از ابتالء و درمان بيماري هاي رواني و توان بخشي بيماران رواني موجود به كار مري رود  

 . 

كره باعرث ايجراد    1963سرال  ( از 5دو واژه اخير بعد از سومين انقالب در روانپزشركي ) 

مراكز جامع روانپزشكي در مناطق جغرافيائي و يا جمعيتي معين گرديده به كار مي رود 

 . 

 مشكل تعريف 

كه هنوز تعريف صرحيح  قابرل    مشكل تعريف بهداشت رواني از آنجا سرچشمه مي گيرد

توجره بره    ( نداريم . البته  تعاريف و نقطه نظر هراي زيرادي برا   6قبولي براي بهنجاري )

شرايط و موقعيت هاي اجتماعي ، سنن و فرهنگ براي بهنجاري شده است . پزشكان و 

افرادي كه با ديد پزشكي به مسئله نگاه مي كنند هنجراري يرا سرالم برودن را نداشرتن      

عاليم بيماري تلقي مي كنند و به عبارت ديگر سالمتي و بيماري را در دو قطب مخالف 

براي اينكه فردي سالم بيمار شرود بايسرتي از قطرب سرالم بره      يكديگر قرار مي دهند و 

قطب مخالف برود . اين امر در بعضي از بيماري ها منجمله بيماري هاي عفروني ممكرن   

صادق باشد ولي در بيماري هاي رواني صادق نيسرت . عردم وجرود عاليرم بيمرار      است 

معنري نيسرت كره فررد از      رواني و يا از بين رفتن عاليم بيماري در اثر درمان ، بره ايرن  

 .  سالمت رواني كامل برخوردار و به اصطال  سالم  است 
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بيماران مبتال به صرع ، جنون ادواري و انواع افسردگي هرا و نظراير آن از ايرن قبيلنرد .     

البته اين موضوع منحصر به بيماري هاي رواني نيست و در اكثر بيماري هاي جسرماني  

 تال به فشارخون و يا بيماري قند. غيره . نيز صدق مي كند . بيماران مب

اگر به علت استفاده از دارو ، فشارخون عادي و يا قند خون در حد طبيعي دارند دليلري  

بر سالمي آنها نيست چون قطع درمان باعث پيدايش و برگشت عاليرم بيمراري خواهرد    

 شد . 

طرب پيشرگيري و    ( كه در سازمان هاي بهداشتي با3پزشكان و روانپزشكان بهداشتي )

برنامه هاي اجرائي سروكار دارند و به اصطال  ديد بهداشتي دارند مانند اپيدميولوژيست 

( يا زنگولة معروف منحني توزيرع عمرومي   3ها براي تعريف بهنجاري از نرمال ميانگين )

استفاده مي كنند و افراد را با خصوصيات افراد ميانگين مقايسره مري كننرد . اي  روش    

ليني و درماني نداشرته و جنبره آمراري دارد. بعرالوه تعيرين خصوصريات افرراد        جنبه با

روانپزشركان  ميانگين كه از طريق آماري بدست مي آيد خود مسئلة قابل بحثري اسرت .  

ي بين رفتارهرا و كنتررل او در مواجره بره     دلفردي را از نظر رواني عالم مي دانند كه تعا

اين ديدگاه انسان و رفتار هراي او در مجمروع   مشكالت اجتماعي وجود داشته باشد . از 

 يا سيستم در نظر گرفته مي شود كه  براسا  كيفيات تاثير و تاثر متقابل عمرل مري  

مالحظه مي شود كه چگونه عوامل متنوع زيستي انسان بر كنند . با اين ديدسيستميا 

عبارت ديگرر در   بهعوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و بالعكس از آن اثر مي پذيرد . 
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تعادل رواني ، انسان به تنهايي مطر  نيست بلكه آنچه مورد بحرث قررار مري    بهداشت و

گيرد پديده هايي است كه در اطراف او وجود دارند و به جمع سيسرتم و نظرام او تراثير    

مي گذارند و از آن متاثر مي شوند .پس از ديد روانپزشكان سالمتي عبارتند از تعرادل ر  

زيستي ، روانري و اجتمراعي افرراد كره انسران از ايرن تعرادل سيسرتميا و          فعاليتهاي

ن بيمراري اسرتفاده مري    ساختارهاي سالم براي سركوب كردن و تحت كنتررل در آورد 

ده آل صحبت مي كننرد  ي از شخصيت ايان فرضيه هاي روانكاوان و طرفداركند. روانكاو

اننرد  مري د "فروق مرن   "اخره  و كنتررل و مو "نهراد "و من را ميانجي بين خواسته هراي  

مري داننرد   "ابررمن  "و   "دنهرا "قردرت صحيح و منطقي بين دوميانجيگري بهنجاري را 

ان به مراحل مختلف رشد روانري و عملكررد صرحيح و خرالي از تعرارض ايگرو ،       .روانكاو

استفاده از مكانيسم هاي دفاعي سازنده از فربه ها و فشارهاي شديد را دليل بر سرالمت  

ن مي دانند . كارهاي اريكسون و هارتمن نينمو به منظور تاييد ايرن نظريره   و تعادل روا

جهاني سالمت فكرر و روان را اينطرور تعريرف مري     است . كارشناسان سازمان بهداشت 

سالمت فكر عبارتست از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ برا ديگرران ، تغييرر و    "كنند :

تمرايالت شخصري بره طرور منطقري ،       اصال  محيط فردي و اجتماعي و حل تضرادها و 

سرالمتي روان را اينطرور تعريرف    1963. لوينسرون و همكرارانش در   "عادالنه و مناسب 

سالمتي روان عبارتست از اينكه فرد چه احساسي نسربت بره خرود ، دنيراي     "كرده اند :

اطراف ، محل زندگي ، اطرافيان مخصوصا با توجه به مسئوليتي كره در مقابرل ديگرران    
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، چگونگي سازش وي با در آمد خود و شناخت موقعيت مكاني و زمراني خويشرتن   دارد 

"  . 

سالمت رواني عبارتست از سرازش فررد برا جهران اطررافش بره       "كارل فنجر مي گويد :

 . "ثر به طور كامل شودموشاي و برداشت مفيد و وحداكثر امكان به طوري كه باعث 

ار عاي نمودار شخصيت انسران سرالم   طبق تعريف واتسون مو  مكتب رفتار گرايي رفت

است كه موجب سازگاري او با محيط و با نتيجه رفع نيازهاي  اصرلي و ضرروري او مري    

 شود .  

تسرلط و مهرارت در ارتبراط    "تعريف گينزبوگ در مورد بهداشت رواني عبارت اسرت از : 

. ايرن شرخو و   "صحيح با محيط بخصوص در فضاي مهم زندگي عشرق ، كرار تفرريح    

انش براي توضيح بيشتر مري گوينرد : در اسرتعداد يرافتن و ادامره كرار ، داشرتن        همكار

خانواده، ايجاد محيط خانوادگي خرسند ، فرار از مسائلي كه با قانون درگيري دارد ،لذت 

 . "مالك تعادل و سالمت روان ا  بردن از زندگي و استفاده صحيح از فرصت ها 

ههاي مختلرف و پيچيردگي علروم رفتراري در     توجه بره تعريرف بهنجراري ، از ديردگا    با 

رابطره علروم رفتراري    پزشكي و عدم تعيين مرزو حد رفتار عادي ، ارتباط جسم و روان ،

در پزشكي از يا طرف و روانشناسي ، فلسفه علوم انسراني و جامعره شناسري از طررف     

گيريها ديگر ، كمبود تحقيقات و مطالعات دربيماري هاي رواني و نحوه اجراي انواع پيشر 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

كه پايه و اسا  بهداش را در پزشكي تشكيل مي دهند . همگي نقطه منفي است كره ر  

 ، هدف و برنامه هاي بهداشت رواني را دچار اشكال مي كن .  تعريف 

مشكالت تعريف بهداشت رواني به قدري آشكار است كه احتياج به ارائه مدرك و دليرل  

مشيي است برراي آنران ه عالقره    و خط نشان دهنده وسعت مسئه ندارد و تعاريف فوق 

 مند به بهداشت در بيماري هاي رواني هستند . 

همان طور كه گذشت اكثريت روانپزشكان توانايي سازش با محريط ، انعطراف پرذيري ،    

قضاوت عادالنه و منطقي در مواجه با محروميها و فشرارهاي روانري را مرالك سرالمت و     

ز درمان بيماران روانري نيرز قرادر كرردن آنهرا بره       تعادل روان مي دانند و هدف اصلي ا 

 زندگي خانوادگي ، اجتماعي و به اصطال  سازش با محيط است .  

تعاريف فوق براي روانپزشا بهداشتي كه درو زارت بهداشت ، درمان و آموزشي پزشكي 

مجري طر  و برنامه ريزي بهداشت رواني كشور است و برا مسرائلي ماننرد سرايت روز ،     

فعرال ،  ت بودجه ، مسائل جمعي ، كمبود پرسرنل و نيرروي انسراني متخصرو و     امكانا

مسائل اداري ، مالي ، قضاوي ، آمارو اقدام ، جمعيت ، تعداد مبتاليان جهت پياده كردن 

و گسترش برنامه هاي بهداشت رواني و خالصه مسائل همه گيرشناسري سررو كرار دارد    

توافقي ندارد . از تعاريف فروق چنرين اسرتنباط    كار او نيز مفيد و مفهوم نيست و با نوع 

مي شود كه بهداشت رواني ، علمي است براي بهزيستي و رفاه اجتماعي كه تمام زواياي 

كرار و نظراير آن در بهداشرت    زندگي از محيط خانه گرفته تا مدرسه ، دانشگاه ، محيط 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

وترا  « اسرت  احترام به شخصريت وحقيقرت انسراني    »رواني آنچه بيشتر مورد نظر است 

هنگامي كه شخصيت فرد برقرار نشود سالمت فكر وتعادل روان و بهبود روابرط انسراني   

معني و مفهومي نخواهد داشت . روي  اين اصل بهداشت رواني را دانش يرا هنرري مري    

دانند كه به فكر افراد كما مي كند كه با ايجاد روشهاي صحيح رواني و عاطفي بتوانند 

حاصل نموده وبرراي حرل مشركالت از راههراي مطلروب اقردام        با محيط خود سازگاري

نداشتن عاليرم  شود كه در بهداشت رواني تنها  اين واقعيت تاكيد ميه ا بدنمايند . مجد

بيماري كافي نيست . بهداشت مناسب بايد افراد را قادر سازد ترا تواناييهراي جسرمي و    

عوامرل برين افرراد جلرو گيرري       واني خود را به حداكثر رسانيده از استرسهاي ناشي ازر

 كرده ، زندگي اجتماعي ، اقتصادي بارور و هماهنگ با محيط داشته باشند .  

  تاريخچه 

تاريخچه بهداشت رواني با توجه به وجود بيماري هاي رواني از زمراني كره بشرر وجرود     

داشته و مخصوصا زندگي اجتماعي را شروع كرده همواره بوده است . پيدا كردن شرروع  

آغاز هر نهضتي بخصوص نهضتهاي اصالحي و علمي به علت داشتن منابع گونراگون و   و

روانپزشكي را مي توان قرديميترين حرفره و   چند جانبه مسئله مشكلي است در حقيقت 

تازه ترين علم به شمار آورد. قديميترين ، چون بيماريهاي رواني از قديم وجرود داشرته   

بل از ميالد عقيده داشرته كره بيمراران روانري ماننرد      سال ق161تا377بقراط              
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از همان زمان بقرراط  فراجها  بيماران جسمي بايد درمان كرد . علل سرشتي و فرضيه ها

 و جالينو  وجود داشته و اهميت تاريخي دارد . 

بعرد از تشركيل اولرين كنگرره برين المللري       1931تازه ترين علم براي اينكره تقريبرا از   

بود كه روانپزشكي به صورت جزئري از علرم پزشركي شرد و سرازمانهاي      بهداشت رواني 

روانپزشكي و مراكز پيشگيري در كشورهاي مترقي يكي بعد از ديگري فعاليرت خرود را   

كاسته شرد و   دوم عمالًشروع كرده اند . از فعاليت اين سازمانها در جريان جنگ جهاني 

بعرد از جنرگ جهراني دوم    ترين علم بدين ترتيب مي توان روانپزشكي را به صورت تازه 

 به حساب آورد . 

اخز قررن هيجردهم و   ود چنين اسرتنباط مري شرود كره ترا اوگر      از اسناد و مدارك موج

همزمان با انقالب كبير فرانسه از تاريخچره بهداشرت روانري اطالعرات كرافي در دسرت       

ي و نيست . بره علرت جهرل و بيسروادي از برروز بيماريهراي روانري ، اخرتالالت رفترار         

بيماريهاي رواني را به دخالت اروا  خبيثه و شياطين ، قدرتهاي ماوراي انسراني و نفرو    

عوامل طبيعي مانند خورشيد ، ماه ، رعدو برق در بدن مي دانستند و عقيده داشتند كه 

افراد مقد  از نزد خردا بهبرودي   وساطت با نيرو هاي ماوراء الطبيعه ،  بايد اين بيماريها

     شفاعت موقعي اتفاق مي افتد كه بيمار در خواب باشد . يابند و اين 

اولين بار بقراط فيلسوف مشهور يوناني بود كه خرافات را درباره بيماريهاي روانري كنرار   

درباره ماليخوليا و جنونزايماني گذاشت ، و اختالالت رواني را به طرف پزشكي كشانيد ، 
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ن دانسرت . جرالينو  علرت بيماريهراي     تعريف و توصيف كرد و مغز را مركز اصرلي روا 

رواني را اختالل عمل مغز و عدم اخالط بدن مي دانست . در اوايل قرن سيزدهم ارتباط 

جسم و روان و يكپارچگي واكنش آنها مورد بحث قرار گرفت و بعالوه فرضريه ابرو علري    

برراي   سينا مسئله اين ارتباط را به اسپانيا و كشورهاي ديگرر كشراند و ايرن زمينره اي    

فرضيه جديد براي بيماريهاي روان تني شد . اين قرن را بايرد قررن كروجرادو ، دخالرت     

شياطين و اروا  در ايجاد بيماريهاي رواني دانست . اولين روانپزشا به نام جان وي كه 

از اتمرام دوره   در دهكده اي در مرز آلمان و هلند به دنيا آمده برود پرس  1515در سال 

درباره رفتار انساني و بيماريهاي روانري شرد و در   قه مند به مطالعه پزشكي دربارپس عال

كتررابي در سرروئيس نوشررت كرره امررروز ، اهميررت زيررادي دربرراره تاريخچرره 1563سررال 

روانپزشكي دارد . به علرت عالقره منردي در نوشرتن رسراله هرايي در مرورد تشرخيو         

 ،زهاي ييرران  پسريكو  سرمي ، صررع ، وحشرت شربانه ،     پسيكوزهاي بيماريهاي رواني ،

نرام   16رائونيا ،  توهمات ، افسردگي و ساير پديده هاي رواني مرردم قررن   اپ هيستري، 

از طررف گرروه زيرادي از اطبراء و      اوطررد  ومخافرت   گرفت . اگر چه نوشته هراي او برا  

اهميت نوشته هاي او معلروم  نويسندگان آن زمان روبه رو شد ولي تا قرن اخير ارزش و 

ارزش خرود را   "وي يرر "روان شناسي پويا مجددا نوشته هاي تراريخي   نبود ولي بار شد

در سرال  ويليرام بتري   در روانپزشكي پيردا كررد  اولرين روانپزشركدر كشرور انگلسرتان       

 بود . 1753
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اطالعات جسته گريخته وجود دارد كه ترا قررن چهراردهم مكانهرايي برراي موا برت و       

يرا و بيمارسرتاني در ليرون فرانسره و در     نگهداري بيماران رواني در مونرت كاسرينو ايتال  

 1385و در  1317پاريس و همچنرين بنرا شردن بيمارسرتان برتلم در لنردن در سرال        

بيمارستان سنت بارتولومو در لندن در نزديا كليسراي سرنت برارتولومو وجرود داشرته      

در شرهر والنسريا بوسريله يرا     1119است . در اسپانيا اولين بيمارستان رواني در سرال  

و آزار دهنده افراد در مالء عام اسپانيايي ايجاد شد و علت آن رفتار استهزا آميز  كشيش

    و خيابانهاي آن زمان بوده است . 

پنج بيمارستان ديگر در نقاط  1189تا1113در اثر اقدام و پيشنهاد اين كشيش از سال 

بيمارسرتان  به علت نفو   اسپانياييها اولرين  1567مختلف اسپانيا ساخته شد و در سال 

رواني در شهر مكزيكو بنا نهاده شرد . روي ايرن اصرل نقرش اسرپانياييها در بنرا نهرادن        

بيمارستانهاي رواني و موا بت از بيماران رواني هم در قديم و هم امروزه از اهميت قابل 

 توجهي برخوردار بوده هست . 

بيماران چه مي آمده از اينكه نحوه درمان در بيمارستان هاي آن زمان چه بوده و به سر 

، آيا بهبد مي يافته اند يا نه ؟ اطالعات درستي نداريم ولي آنچه مسلم است ايرن اسرت   

كه اگر اين بيماران در منازل يا خانواده ها مي ماندند ، بره طنراب و زنجيرر بسرته مري      

زنردگي مري    جنگلهرا شدند به طوري كه بعضي آنها زنجير ها را پاره ، از فرار ، در غار ، 

رهگذران اجنه مزاحم كردند ، از پوست و برگ درختان تغذيه مي كردند ، بصورت ديو ، 
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مي شدند و هر كس آنها را مي كشت مسئوليتي نداشت بيماران رواني خفيف به صورت 

فقرا ، ولگردان در كوچه و بازار وسيله خنده و تمسخر بچه ها و آلت دست بزرگتران مي 

خوراك ، پوشاك و جاي كافي براي بيماران  19دن تا قرن شدند . در بيمارستان بتلم لن

وجود نداشت و بيماران را در روزهاي يا شرنبه در معررض ديرد و تماشراي مرردم در      

عايرد   انگليسري پونرد  111مقابل دريافت مختصر پول قرار مي دادند و از اين راه ساليانه 

 بيمارستان مي شد تا كمبود بودجه را جبران نمايند .  

ارتباط جسم و روان و محل اين ارتباط در سلسله اعصراب مرورد بحرث قررار      17ندر قر

مراكزي براي اين ارتباط تعيرين كردنرد . در    ينو سايردكارت و مالپكي ويليي گرفت و 

بيماريهاي رواني به نام پراكيس مديا توسرط  اولين كتاب پزشكي درباره 1613هين قرن 

بنردي بيماريهراي روانري مرورد توجره قررار       پزشا موئيسي نوشته شد كه در آن طبقه 

روانپزشركان معرروف   گرفته و براي بيماريهاي رواني علل ارگانيا قائل شدند. دو نفر از 

آن زمان يكي زاكيا كه پدر پزشكي قانوني لقب گرفته و سالها نيز پزشا پاپ بوده است 

وجرود دارد از   كتابي در بارة روانپزشكي قضايي نوشته و در گزارشات او مطالرب زيرادي  

جمله اينكه فقط پزشا است كه مي تواند دربارة ناراحتي و شرايط روانري افرراد ا هرار    

نظر نمايد ، با بيمار رواني به مصاحبه بنشريند و دربرارة رفترار و اعمرال بيمرار قضراوت       

نمايد. ديگري به نام توما  سيدنهام كه خاطرنشان كررد واكنشرهاي هيسرتريا فقرط     

وده بلكه نزد آقايان و كودكان نيز ديده مي شود و بره صرورت همره    مخصوص خانمها نب
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هراي  نوع عالئم مانند : تهوع ، استفراغ ، سرفه ، تشنج ، دردهاي معدي و روده اي و درد

مختلف بدن ممكن است تظاهر نمايد . نكتة قابل ارزش اين كه در آن تراري  كره همره    

ودند سيدنهام به ناراحتي هاي نوروتيا درگير عاليم رواني شديد و جنون ماليخوليايي ب

اشاره كرد ولي بعد از او مسئلة به فراموشي سپرده شد تا اينكه مجردداً در قررن بيسرتم    

 مسئله توسط فرويد به سرزبانها افتاد .  

در قرن هيجدهم مسئله به همان طريق قرن هفده ادامره يافرت و مؤسسرات خيريره در     

شيش ها تأسيس شد . در ايرن مؤسسرات نظريرات    كشورهاي كاتوليا بنا به پيشنهاد ك

مردم دربارة نحوة نگهداري و نظرية پزشكان در مورد درمان بيمراران متفراوت برود . در    

بيمارستان تبلم اختالف بين پزشكان طوري بود كه عده اي بيماران رواني را غيرر قابرل   

يرده داشرتند كره    عالج دانسته و بعضي نيز روشهاي مختلف درماني به آنها توصيه و عق

بايستي درمان پزشكي شوند . در همين قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستان كره  اين بيماران 

دچار حمالت بيماري مانيا شده بود توجره پزشركان و اطرافيران را بره خرود معطروف       

داشت و توجه نه تنهرا بره درمران ژرژ سروم بلكره بره مسرائل پزشركي و روانپزشركي و          

نام سره نفرر بايرد     19و اويل قرن 18يشتر شد .  در اواخر قرن پرستاري بيماران رواني ب

فيلير  پنيرل از   پيشتازان و رهبران درمان اختالفي و انساني كه عبارتند از در سر لوحة

و ون سنزوكياروگي از ايتاليا قررار گيررد .كيراروگي در    فرانسه ، ويليام تيوك از انگستان 

هاي رواني نوشرت و افتترا  بيمارسرتان    سه جلد كتاب دربارة بيماري 1793-1971 سال
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از كارهراي   1771رواني به نام بوني فازيو و گذراندن قانون براي بيماران رواني در سرال  

انجام شدة او بود . مورگاني نيز در ايتاليا از افرادي بود كه در پيشترفت و ادامرة درمران   

ذهبي و اينكره اگرر   با روش اخالقي سهم مهم داشت . تيوك به علت داشتن اعتقادات م

بيمار رواني از محيط فشار آور دور باشد بهبود مري يابرد در يرورگ انگلسرتان در سرال      

كرد و به درمان پزشكي با آزاد گذاشتن بيمراران   نفر افتتا  31بيمارستاني براي  1796

رضايتبخش داشت بعد از او نيز پسرش بره نرام سراموئل تيروك     اقدام كرد و چون نتايج 

ادامه داد و روش او الگويي براي افتتا  بيمارستان و مراكز روانري در ايالرت    روش پدر را

بره    1791متحدة امريكا گرديد . پينل متولد جنوب فرانسه و پزشا معرروف در سرال   

پاريس رفت و به رياست بيمارستان بي ستر كه مربوط به بيماران رواني مدد بود و حدو 

داشت منصوب شد . پينل از سرالها قبرل دربرارة    بيمار خطرناك و غيرقابل كنترل  311

درمان و نگهداري بيماران رواني به رواني طررق انسراني نظريره هرايي داشرت . پرس از       

منصوب شدن به اين سمت اولين اقدامش آزادد گذاشتن بيماران و كنار گذاشتن تنبيره  

ه ايرن امرر در   با استقبال اكثريت مردم آن زمان روبه رو شد و در نتيجو شكنجه بود كه 

بيمارستان سالي پترير كه مخصوص بيماران زن بود و توسط اسكردل اداره مي شرد بره   

اجرا درآمد . پنيل در كتابي به نام رساله پزشكي فلسفي دربرارة مراني برا زبراني بسريار      

ساده و روشن و مطابق سبا پزشكي عالئم بيماريهاي روانري را شرر  داده و بره چهرار     

 واني اشاره كرد . كه عبارت بودند از :گروه بيماريهاي ر
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مالنكوي يا اختالل عملي فكري و  هني ، ماني يا هيجران عصربي بريش از حرد بردون      

پيري واخرتالل پديرده هراي فكرر و براالخره       دمانس يا جندنم با هذيان ،أهذيان ويا تو

اعتقرار داشرت كره ايرن      پنيرل عقب ماندگي  هني يا محدوديت فعاليت قرواي  هنري .  

لة خود هيجان را عامل مستعد كننده ويا يستي با دارو درمان شوند ودر رسااري ها بابيم

 كننده در بيماري هاي رواني دانسته است .  عتسري

به علت اين بوده كه در مكتب روان شناسري    پنيلبه نظر مي رسد وجود اين عقيده در

رفتره شرده برود وبره     عملي ارسطويي هيجان در سه لوحه عاليم بيماريهاي رواني قرار گ

عبارت ديگر ارسطو بيماريهاي رواني را در اثر به هم خوردن تعرادل وهيجران وسرالمت    

روان را به علت تعادل كامل هيجان مي دانست . در مكتب ارسطويي تمرام جنبره هراي    

رفتاري از نظر علمي در نظر گرفته مي شد كه تقريبا همان نظريه ي كه فعال نيز در مد 

اين مكتب فلسفه يگانگي روان و جسم بيشتر مورد تاكيد بوده وبه همين  نظر است . در

دليل براي درمان بيماران روانري از عطريرات ، شرروبات ، موزيرا ، تفرريح ، گرردش و       

احياي واكنشها خيلري   د استفاده مي شد و مخصوصا براي مس ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِئلهدر دل آزاد ومحبت آزا

حرمت  و هتاريخته مي شدند تا باعث تهاجم تاكيد مي شده زيرا هيجانات بايد بيرون 

ه علرت جنبره هراي    ر در فرهنگ يونان بيشتر بنشوند . بايد گفت استقبال ازموزيا وتاث

يرل درمران   نلنتيجه درمان بوده است وهمين مسئله باعث شرده كره پ  هيجاني رواني وبا

آمريكرايي   اخالقي رايا درمان انتخابي براي بيماران رواني دانسته است . در كشورهاي
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تازماني كه جزكشورهاي مستمراتي بودند مسائل روانري همران جنبره هراي خرافراتي و      

شمار مي رفرت .   موهوم پرستي است وسحروجادو ودر سرلوحة علل بيماريهاي رواني به

بيماران شديدرواني در زندانها وبيماران سبا وخفيف درمنازل نگهداري ميشدند وحتي 

هداري فقرا در انگلستان تاثير زيرادي در كشرورهاي مسرتمراتي    قانون اليزابتي دربارة نگ

آمريكا نداشت .كم كم مردم خير وفهميده انجمنهاي محلي تشكيل داده وبره تبعيرت از   

كشورهاي اروپايي روشهاي انساني دربارة بيماران رواني به اجرا گذاشتند وروز به روز بره  

اولرين   1751شدند . براالخره درسرال    علت فشار واحتياج مردم تعداد اين انجمنها زياد

 1756وضرع شرد . در سرال     قرت ت ولر فقرا از طرف دو قانون نگهداري بيماران رواني و

وبخرش   بنا نهراده اسرت    پلسيلوانياتوسط بنيامين فرانكلين اولين بيمارستان عمومي او

شرد . روش درمران درايرن    داده زمين ايرن بيمارسرتان قررار   بيماران رواني در طبقة زيرر 

بيمارستان بدوي وبه طور اوليه بود وبيشتر ازبيماران كار مي كشيدند باتوجه به سالمت 

واگرر حالرت   آنها داشته باشند .بيماران به وسيلة نگهبان نگهداري  وموا بت مي  شدند 

تهاجمي وتحريكات شديد وجود داشت دستها وپاهراي آنهرا را مري بسرتند وآنهرا را بره       

ر لباسهاي مخصوص محكم مي بسرتند ماننرد انگلسرتان    زمين ميخكوب مي كردند وياد

روزهاي يكشنبه بيماران را در معرض تماشاگران در مقابل دريافت پول قرار مي دادنرد .  

از طررف دولرت    1773اولين بيمارسرتان روانري جردا از بيمارسرتان عمرومي در سرال       

فرت افتترا  شرد .    كه بعدا پايتخت ويرجينا نام گرمزبرگ مسئولين ايالتي در شهر ويليا 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

بسيار به جاست كه نامي از بنيامين راش كه پردر روانپزشركي در آمريكرا ناميرده شرده      

پنسيلوانيا بره عهرده گرفرت و در سرال     ببريم كه درمان بيماران رواني را در بيمارستان 

يا سال قبل از مرگش كتابي به نام اطالعات پزشكي و شر  بيماريهاي روانري    1813

ال تنها كتاب بيماريهاي رواني در امريكا به شمار مري رفرت . مسرئله    س71نوشت كه تا 

درمان اخالقي كه بيشتر جنبة انساني ، عاطفي و تعليم و تربيت داشرت در طرفردارن از   

بنرا نهرادن بيمارسرتانها     19جنبه هاي خيريه اثر خوبي گذاشرت و مخصوصراً در قررن    

اصرطال  روانپزشركي در    19ايل قرن مدنظر قرار گرفت . به طور خالصه بايد گفت در او

 كشورهاي اروپايي به جاي ديوانگي بنانهاده شد. 

در اين قرن علوم و تكنولوژي پيشرفت قابل توجهي كرد . شهرنشيني، صرنعتي شردن ،   

احتياج مردم ، كنار گذاشتن عقايد و خرافات و شركت در انقالب اجتماعي باعث شد كه 

روان شناسي و مسائل رواني بخصوص به علت براز   علم پزشكي جزء علوم اساسي شده و

روز شد . اين موضوع در كشورهاي آلمان ، ايتاليا بره اوج خرود    شدن دانشگاه ها مسئله

رسيد و عليرغم مرگ پيشقدمان و فلسفه دانان درمان اخالقي كتابهايي در زمينه هراي  

ه شرد و در سرال   جنبه هاي عضوي و فيزيوپاتولوژي بيماريهاي روانري در آلمران نوشرت   

اين كتابها به زبان انگليسي  ترجمه شده و در دستر  امريكاييان نيز قرار گرفت  1867

 . 
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بطوري كه معلوم مي شود اروپاييها نسبت به امريكاييها در مورد روانپزشكي خيلي جلرو  

حتياجات مردم كشورهاي امريكا بوده كه دولت هاي امريكايي را بره  ابوده و در حقيقت 

 ه لنگان لنگان پشت سر اروپاييها دربارة مسائل رواني پيش بروند . نداخت كفكر ا

انيستيتوي روانپزشكي در بيمارستان نيويورك تحقيقرات دربرارة مسرائل    1895در سال 

آدولف ماير روانپزشا جوان سوئيسري جرزء   1913روانپزشكي ررا شروع كرد و در سال 

ت رئريس مركرز روانپزشركي هنرري     به سرم 1913پزشكان اين انيستيتو شد و در سال 

فيليپين وابسته به دانشكدة جانز هاپكينز منصوب شد و بعداً مكتب سرايكو بيولروژي را   

 بنيان گذاري كرد .  

در اين سال ها كه روانپزشكي ترقي و توسعه روزانه داشت شخصي بنرام لكيفروردبير    

رواني بستري شد و در كه يا تاجر معروف بود به علت ابتال به افسردگي در بيمارستان 

 «رواني كه به حال خرود برگشرت   »كتابي از شر  حال و تجربيات خود بنام 1915سال 

نوشت . بير  در اين كتاب ضمن شر  حال خود در زماني كره در بيمارسرتان بروده از    

كميتة 1918نحوة درمان بيماري خود و وضع بيمارستان رواني صحبت مي كند در سال

واني كه پس از يا سال تبديل به انجمن ملي بهداشت روانري شرد   وابسته به بهداشت ر

باعث شد كه بهداشت رواني نهضتي جهانگير شود و نظاير اين انجمن هرا در كشرورهاي   

ديگر و ايالتهاي امريكا افتتا  شوند . درمان اخالقي پنيل باعرث پيردايش روانپزشركاني    

 انه و شاركو شد . اوژن بلولر ، پيرژ  اسكيرول ، اميل كراپلين ،چون 
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اثرات پيشرفت روانپزشكي در فرانسه باعث شد روانپزشكان و پزشكاني در سوئيس پيردا  

شوند. كوچكي ، بيطرفي از نظر سياسي ،محل جغرافيرايي ،نفرو  زبران و عقايرد محلري      

كما زيادي به پيشرفت روانپزشكي در سوئيس لوك و اوژن بلولر لنرت اسركيزوفرني را   

اسكيزو به معني جردايي و انفكراك و فررن بره معنراي مغرز را بنرا نهراد         از كلمة يوناني 

 وتقسيم بندي بيماريهاي رواني را نوشت .

هومن رور شاخ در سوئيس تحت نظر يونگ روانكاو معرف سوئيسي مشغول به كرار شرد   

 وباالخره نوبت به روانپزشكان يا روانكاواني مانند فرويد ، برونرر، ادلرورانرا كره همگري    

 بودند رسيد كه در قرن اخير شهرت عالمگير پيدا كردند . اتريش

نهضت روانكاوي كه توسط فرويد به اوج قدرت رسيد از اوايل قرن بيستم از ابتدا توسرط  

               زن جوان را معالجه مي كرد شروع شد .سيتوزيا يدء  ژوزف برونر اتريشي كه عاليم

، روانپزشركي ريناميرا، ژنتيرا، بيولروژي ،     در قرن بيستم تئوريهاي مختلف روانكاوي 

ارتباط جسم و روان ، تئوريهاي سرشتي ، مطالعه دوبارة اثرات الكتروتا وعمل جراحري  

مغز در بعضي از بيماريهاي رواني ، گشايش مراكز اورژانرس روانپزشركي بره علرت برروز      

جدا و بره  ن جنگ جهاني دوم و مطالعات اپيدميولوژيا در كودكان كه از خانواده هايشا

ساير كشرورها مخصوصرًا سروئيس پنراه آورده شرده بودنرد براز شرد . كرم كرم مكترب            

رفتارگرايي توسط واتسون ، مفهوم همنو.... و مطالعه واكنشهاي اعصاب اتونوم به وسريلة  

كانن در اثر برخورد با استر  و فشارها ، تئوري هيجان بره وسريلة جيمزپراپز ، فرضرية     
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ومي توسط هاني يله و باالخره فرضيه هاي ديگر يكي پرس از  فشار و سندروم سازش عم

 ديگري پيدا و روانپزشكي به صورت روانپزشكي امروزي درآمد .

اولين كنگره بين المللي بهداشت رواني با شركت نمايندگان پنجاه كشور  1931در سال 

راكرز  در واشنگتن تشكيل شد و مسائل رواني كشور ها از قبيل تأسريس بيمارسرتانها ،م  

 درماني سرپايي ، مراكز كودكان عقب ماندة  هني و نظاير آن مورد مطالعه قرار گرفت .  

شرد و در ايرن    در همين سال به موجب قانوني در انگلستان بخشهاي سررپايي تأسريس  

كررم كررم  1911بخشررها سرويسررهاي كررار درمرراني برره وجررود آمررد و برراالخره درسررال 

ا  شد . بروز جنرگ جهراني دوم تشركيل كنگرره     بيمارستانهاي روزانه در انگلستان افتت

هاي بهداشت رواني را به تعويق انداخت ولي خوشبختانه بعد از اتمام جنگ كنگره هاي 

بهداشت رواني را به تعويق انداخت ولي خوشبختانه بعرد از اتمرام جنرگ كنگرره هراي      

    بهداشت رواني يكي از بعد از ديگري تشكيل شد . 

مسائل زيادي پيش آورده ولي اين حسن را داشت كه مسرئله   اگر چه جنگ جهاني دوم

بهداشت رواني اهميت بيشتري پيدا كند . زيرا بيش از يا ميليون و هفصدو پنجاه هزار 

كنگررة برين   نفر به دليل بيماريهاي رواني از خدمت سربازي اخراج شردند . در سرومين   

اسا  فدراسريون جهراني   كه در لندن تشكيل شد 1918المللي بهداشت رواني در سال 

بهداشت رواني بنيان گذاري شد و در همان سال ايرن فدراسريون بره عضرويت رسرمي      

سازمان بهداشت جهاني درآمد و سازمان جهاني بهداشت در ژنو نقرش رهبرري رسرمي    
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به بعرد هرر سرال يرا     تاري  فدراسيون جهاني بهداشت رواني را به عهده گرفت . از آن 

ار سال يا بار يا كنگرة جهاني تشكيل شرده و مري شرود .    جلسة بين المللي و هرچه

فروردين مطابق با هفتم آوريرل روز جهراني    18در نتيجه تالش و كوششهاي پيگير روز 

مسائل بهداشتي كشورها مرورد بررسري قررار    گرديد . و در سراسر جهان بهداشت اعالم 

مره هراي بهداشرت    گرفت و از مسئولين بهداشتي كشورهاي مختلف خواسته شد تا برنا

 رواني را جزء برنامه هاي بهداشت عمومي قرار دهند .  

قانون رواني انگلستان از مجلسين آن كشور گذشرت و وزارت بهرداري و    1959در سال 

تامين اجتماعي عهده دار مسئوليت درمان و نگهداري بيماران رواني در آن كشور شرد .  

هور وقرت آمريكرا قروانيني جديرد     به دستور پرزيدنت كندي رياست جم 1961در سال 

براي بهداشت رواني وضع شد و دولت عهده دار مسئوليتهاي سنگيني برراي ايرن گونره    

بيماران شد . كندي بهداشت رواني را يا و يفه همگراني و جهراد ملري اعرالم كررد و      

من پيشنهاد مي كنم برنامة بهداشت رواني ملي با تاكيد هرچه بيشرتر و توجره   »گفت : 

هني ايجاد شود و دولرت در   دربارة مراقبت از بيماران رواني و عقب ماندگان مخصوص 

و به « تمامي مراكز ايالتي ، مقامات محلي و حتي همة افراد مسئوليت كلي داشته باشد 

در امريكا بره تصرويب رسريد و    قانون مراكز جامع روانپزشكي 1963همين علت در سال 

هرزار نفرر از سراكنين همران     311تا75مسئول  تحت اين قانون  مراكز جامع منطقه اي

 منطقه براي بيمارن رواني شد .  
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مراكز جاع اداري پنج نوع سررويس مختلرف هسرتند كره عبارتنرد از : بخرش بيمراران        

بستري ، بخش بيماران سرپاي، بخش بيماران روزانه ، بخش هراي توانبخشري و بخرش    

و تعطريالت براز و آمراده دادن     اورژانسهاي روانپزشركي كره در تمرام اوقرات شربانه روز     

خدمات فوري است . بخشهاي مشاوره و راهنمايي و آمروزش درمراني نيرز در بعضري از     

مراكز جامع تاسيس شده اسرت . بره تصراوير مراكرز جرامع روانپزشركي در ايرن كتراب         

 مراجعه شود .  

 مختصري درباره تاريخچه بهداشت روانی در ايران 

ي در ايران اطالعات كرافي در دسرتر  نيسرت ولري از     اگرچه از تاريخچة بهداشت روان

مدارك ناكافي بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبي ، سرنتي و علمري آن زمران در    

كشورهاي ايران و عربي مي توان قبول كرد كه رفتار با بيماران رواني بره نحرو مطلروب    

روانري وجرود داشرته    انجام مي شده و از زمانهاي قديم محلهائي براي نگهداري بيماران 

است . اكثر تصور ها اين است كه علوم پزشكي يونان در نگرش كشورهاي عربي زبران و  

مردار  پزشركي در    7و6ايران تأثير گذارده ولي شواهدي وجود دارد كه حتي در قررن  

مردار  اسرتفاده   ايران وجود داشته و از كتابهاي يوناني حتي به صورت ترجمه در اين 

به كشورهاي آسريايي از جملره ايرران و     7و تاخت وتاز اعراب در قرن مي شده . تجاوز 

حتي اسپانيا باعث شده كه آثارموجود از بين برود . از زمان ساسانيان در جندي شراپور  

براي بيمراران روانري مكران مخصروص ترتيرب يافتره و در قررن هشرتم چنردين           اهواز



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

كه از اين كشرورها بره اروپرا مري     بيمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافريني 

رفتند يا جهت سياحت به اين كشورها آمده و برمي گشتند شواهدي در دستر  اسرت  

كه درمان بيماران در بيمارستانها به نحو ممكن البته با روش آن زمان انجام مي گرفرت  

و از در اين بيمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزيا ، كشاورزي وجود داشته .

عطريات ، دارو هاي مقوي و اشتها آور گياهي جهت درمان استفاده مري شرده . مطرابق    

داشته و اين وسايل براي رسم يونان اين بيمارستانها با مدار  پزشكي وابستگي نزديا 

تشركيل مري   مانياك رپرسريو   فقرا و متحولين يكسان بوده و بيشتر بيماران را ، بيماران

خداوند بيماران را »دات مذهبي مسلمانان بنا به گفتة پيغمبر كه داده است . ريشة اعتقا

« بيماران به وسيلة خداوند انتخاب مي شوند كه حقيقرت را بگوينرد   » و « دوست دارد 

و ايرن روش  بيماران افراد مقدسي به شمار آمده و مورد لطف و احترام قرارمي گرفتنرد  

زيردستان ، قبول كودكان بي سرپرسرت ،  تاًثير زيادي در بهبود آنان داشت . حمايت از 

كما به افراد بي بضاعت و بيماران روانري در مكترب اسرالم يرا تكليرف شررعي و از       

 ست شعر سعدي كه:هصفات زاتي ايرانيان بوده و 

 بني آدم اعضاي يكديگرند                         كه در آفرينش ز يا گوهرند    

دهندة شرواهدي از نيكوكراري و نروع پرروري      و حتي وجود موقوفات زياد همگي نشان

 مردم آن زمان بوده است .  

 سعديا مرد نكونام نميرد هرگز              مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند 
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در دوران اسالم پزشكان و نويسندگان مهم آن زمان مانند زكرياي رازي و ابوعلي سرينا  

از عربي به زبران يونراني ، الترين و زبانهراي      را مي توان نام برد كه نوشته هاي آنان غير

ديگر ترجمه شده و در دستر  مردم مغرب زمين قرار گرفته و با استقبال آنان روبه رو 

 شده است . 

محمد زكرياي رازي در شهر ري به دنيا آمد و پس از آموختن فلسفه ف نجوم و شريعي  

رگري برراي آمروختن علرم     براي فراگرفتن طب به بغداد رفت كه در آن زمران مركرز بز  

طبيعي ، شيعي و پزشركي بروده اسرت . پرس از تكميرل دانرش پزشركي رازي بره ري         

بازگشت و به درمان بيماران پرداخت و حتي بيمارستاني شبيه به بيمارسرتان بغرداد در   

شهر ري برپا كرد و به تدريس و آموزشپزشكي پرداخت . رازي بره علرت نرامعلومي بره     

بيمارستان بغداد را عهده دار شد . بنظر مي رسد كه رفتن او به بغداد برگشت و رياست 

بغداد يكي به علت دعوت خلفاي آن زمان از عراق و ديگري عردم توجره بره مرردم بره      

صرف نظر از پزشا بودن شيميدان و كيميراگري  كارهاي او در ايران بوده است . رازي 

يد سرولفوريا از بزرگتررين   بر جسته بود. كشف الكل از تقطير مواد نشاسرته اي و اسر  

كشفيات اوست و او به كيمياگري نيز معروف  اسرت . از تاليفرات مهرم رازي دو كتراب     

معروف مربوط به طب نبام الحاوي و كتاب منصوري و رسرالتي دربرارة امرراض براطن و     

 كتابي دربارة حركات نفساني ، اوهام ، حركات عشق و طب روحاني را مي توان نام برد . 
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دمراغي نيرز   لي سينا نيز مانند زكرياي رازي براي بيماران رواني كه آنها را مرري   ابو ع

مي گفتند دسترات دارويي تجويز مي كرد . ابو علي سرينابراي درمران بيمراران روانري     

خير و پيوند اعصاب را براي اولرين برار   عقيده به تلقين داشت و به عقيدة اكثر مورخان ب

او مي توان به كتاب قانون كه معروفيت جهاني دارد اشاره  عرضه كرده است . از تاليفات

كرد . اين كتاب باعث شد پزشكي اعراب شهرت جهاني بيابد و تا چنردين قررن مرجرع    

ميالدي به التين ترجمه و پانزده برار  13پزشكان شرق و غرب باشد . اين كتاب در قرن 

امروزي ادامة طرب ابرو   تجديد چاپ شد و در مراكز پزشكي اروپا تدريس مي شد . طب 

علي سينا است . در اين كتاب فصولي براي بيماريهاي رواني وجود دارد كه تا چند قرن 

 در كتب اروپايي چنين چيزي به چشم نمي خورده است .  

تردريس طرب   1311كه مربوط به فلسفه اسرت و ترا سرال    « شفا »كتاب ديگر او به نام 

ها ابوعلي سينا به چهار نروع مالنكرولي اشراره    فلسفه با هم توام بوده است در مورد مزاج

 كرده و آنها را جزء ابعاد سرشتي در سايكو پاتولوژي بيماريهاي رواني دانسته است . 

شمسي دارالشفايي در يزد به فرمان خواجه شمس الدين محمرد صراحب   1367در سال 

ص برراي  ديوان در باغي مشجر و بزرگ بنا شد . اين بيمارستان داراي بخشهاي مخصرو 

بره علرت   1393بيماران رواني ، حوضرخانه ، مجرالس المجرانين بروده اسرت . ترا سرال        

جنگهاي داخلي و هجوم قبايل بيگانه پيشرفت بهداشت رواني انجرام نگرفرت و در ايرن    

سال در بيمارستان سيناي فعلي كه عمومي است محرل كروچكي در زيررزمين و داالن    
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ي يافت كه فقط تكافوي پذيرش عردة قليلري از   بيمارستان به بيماران رواني اختصاص م

نگهداري و سرپرستي بيماران رواني 1397بيمارستان رواني ثروتمند را داشت . در سال 

و جلوگيري از حوادث ناگوار به شهرباني واگذار شد و باغي در اكبر آباد تهران به صورت 

پرسرتاري و اداري  . امرور  يا اولين بيمارستان رواني در تهران ايجاد شد « دارالمجانين »

افسرويا پاسربان انجرام مري دادنرد واز پزشرا ، پرسرتار ودارو       اين بيمارستان را يا 

در زمان صدارت سيد ضرياالدين طباطبرايي مرديريت وادارة     1311خبري نبود در سال 

اولرين متخصرو    1311دارالمجانين از شهرباني بره شرهرداري منتقرل شرد ودر سرال      

رستان مشغول به كار گرديد . پس از انتقال مديريت دارالمجرانين  اعصاب وروان در بيما

به شهرداري تيمارستاني در امين آباد شهرري جهرت بيمراران روانري اختصراص يافرت      

وبيماران تيمارستاني خيابان سينا به امين آباد شرهرري انتقرال داده شردند . بره پرا       

آنجا نيز  ي مي زيستندو درتحقيقات دانشمند معروف محمد زكرياي رازي كه در شهرر

نام گذاري گرديد . چون نظر ايرن برود   « رازي » فوت كرده است  نام تيمارستان به نام 

كه مردم آنجا را به چشم يا بيمارستان نگاه كررده ومسرائل درمراني مطرر  شرود واز      

طرفي بيماران بستري احسا  سرافكندگي وحقارت نكنند كم كم نرام تيمارسرتان بره    

 مبدل وفعال به نام مركز روانپزشكي رازي انجام و يفه مي كند .  بيمارستان
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 سازمان جديد دانشكده پزشكي توسط پروفسور ابرين تاسيس وبا ايجراد  1319در سال 

بيماريهاي رواني وتدريس بيماريهاي رواني در دانشكدة پزشكي تهران ، تردريس  كرسي 

 مورد اجرا گذاشته شد .  روان شناسي در دانشسراي عالي و دانشكدة ادبيات به

بيمارستان روز به در خيابان سي متري جهت بيماران نسبتا آرام روانري   1335در سال 

بينارستان روز به با وسايل مدرنتر در ساختمان جديرد   1339اختصاص يافت ودر سال 

 شروع به كار كرد . اين بيمارستان از طرف دانشكدة پزشكي تهران اداره مي شود .

بهنامه هاي روان شناسي وبهداشت رواني از راديوي ايران آغاز شرد ودر   1336در سال  

 ادارةبهداشت رواني در ادرارة كل بهداشت ووزارت بهداري تشكيل شد . 1338سال 

اولين مركز بهداشت رواني تهرران از طررف ادارةبهداشرت روانري وزارت      1313در سال 

 ا به طور سرپايي پذيرا گرديد . هدايت تاسيس شد وبيماران ربهداري در خيابان 

ادارة بهداشت رواني به ادارة كل تبديل شد وپس از گذشت دوسرال بره    1351در سال 

كل بهداشت رواني مجددا ادارة53علت اختالف رسيد وزراي بهداري وقت يعني در سال 

 واينجانب سرمت ژه در امد      به صورت اداره اي تحت نظارت ادارةكل خدمات بهداشتي وي

با توجه به رسيد گرفتم  كارشنا  ارشد بهداشت رواني ووزارت بهداري وقت را به عهده

   بهداشتي معاون 

بهداشتي وزارت بهداري ومدير اداره كل خدمات بهداشتي ويژه اولرين دورة براز آمروزي    

در مركرز بهداشرت روانري تهرران      1351پزشكان تهران وشهرستانها در تابسرتان سرال   
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رازي بمدت يا ماه انجام گرفت واينجانب سرپرستي طرر  واجرراي    ومركز روانپزشكي

اين برنامه آموزشي را به عهده داشتم . اجرا ي اين برنامه بقدري مفيد بود كه پزشركان  

آموزش ديده توانستند با راهنمايي اداره بهداشت رواني تهران در درمانگاههراي عمرومي   

از اعزام آنها به تهران جلرو گيرري بعمرل    شهرستانها بيماران رواني را تشخيو ودرمان و

مجرددا برراي پزشركان     1355آورند . چون اين امر نتايج بسيار مفيد داشت لذا در سال 

ليسانسرره هرراي مامررايي وسرپرسررتاران عمررومي ، متخصصررين رشررته هرراي مختلررف ،  

بيمارستانهاي وابسته به بهداري تهران دو دوره باز آموزي يا ماهه روانپزشركي توسرط   

پرس از  55اره بهداشت رواني بهداري استان تهران ترتيب داده شرد . در اواخرر سرال    اد

ازعام دو وزارت بهداري ورفاه اجتماعي تمرام مراكرز وابسرته وبيمارسرتانهاي روانري بره       

انجمن توانبخشي وابسته به وزارت بهرداري منتقرل شرد . از همران سرال مركرز جرامع        

ران تاسيس شد . بعضي از مراكز فقط بيماران روانپزشكي منطقه اي در نقاط مختلف ته

 را به طور سرپايي مي پذيرفتند وبعضي داراي تخت هاي بيمارستاني هستند . 

پساز انحالل سازمان توانبخشي فعاليرت بهداشرتي ودرمراني     1358در ارديبهشت سال 

وان رانيسرتيتو   اين سازمان به سازمانهاي بهداري منطقه اي تهران وفعاليت آمرزشي آن

فعال جز دانشكدةعلوم پزشكي ايران فعاليرت  انيستيتو پزشكي تهران واگذار شد كه اين  

ومطر  وبرنامه ريزي و مشورتي در بارة مسرايل روانري كشرور را بره     آموزشي ،پژوهشي 

 عهده دارد  .
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، اصرفهان در   1313، تبريرز در سرال    1311در شهرستانها نيز از جمله مشهد در سال 

وبعدا در سايراستانها تدريجا مراكز جرامع   1333شيراز  سالميارستان وبيم 1317سال 

روانپزشكي تاسيس ومشغول به كار شردند . ازتراري  تصرويب وزارت بهداشرت ودرمران      

وآموزش پزشكي تمام سازمانهاي بهداشتي ، درماني وآموزشي به آن وزارت خانه منتقل 

وزارت خانره شرروع بره فعاليرت      شد ومجددا دفتري به نام دفتر بهداشرت روانري در آن  

 بهداشتي ، درماني وآموزشي وطر  وبرنامه ريزي كرد .  

براي اولين بار طر  ارغام خدمات بهداشت رواني در خدمات اوليره بهداشرتي در شربكه    

بهداشت ودرمان شهر رضا شروع شد وچون موفقيت اين طر  مورد تاكييرد نماينردگان   

ا  بهداشت رواني به عنوان اصل نهم خدمات اوليه سازمان بهداشت جهاني قرار گرفت لذ

بهداشتي در كشور اعالم واجراي طر  كشوري بهداشت رواني در استانهاي ديگر كشرور  

 آغاز شد .  

 ابرحسب اين طر  توسط بهورزان آموزش ديده در خانه بهداشت واقع در روستا بيمارير 

تايي در مراكرز بخرش معررض    ي انجام مي گيرد وبيمار به مراكز بهداشتي ودرمان روسب

مي شود . در اين مركز پروندة شر  حال روانپزشكي براي بيمار تهيه وپر مي وبيمار بره  

سراده اي داشرته باشرد     بيمراري   پزشا مركز معرض مري گرردد. در صرورتيكه بيمرار    

دستورات الزم بهداشتي ودرماني بره او داده مري شرود و درصرورتيكه بيمرار مبرتال بره        

پلري كلنيرا    اني يا عصبي شديد باشرد بره كلنيرا روانپزشركي واقرع در     بيماريهاي رو
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شهرستانها معرض مي شود .اين كالنيا داراي يا روانپزشكي ويرا روانشرنا  اسرت    

كه پس از معاينه كامل دستورات سر پرايي بره بيمرار مري دهنرد و درصرورتيكه بيمرار        

ز استان معررض مري   احتياج به بستري شدن داشته باشد به بخش هاي روانپزشكي مرك

مي شود . با اجراي ايرن طرر    شود وتمام اقدامات انجام شده به اطالع مراكز قبلي داده 

خدمات بهداشت رواني از حالت تمركز در بيمارستانهاي رواني خرارج شرده و در سرطح    

كشود كل كشور به مورد اجرا گذاشته مي شود وبه نام خدمات بهداشت رواني اجتماعي 

طبق گزارش دفتر بهداشت رواني وزارت بهداشرت ، درمران و آموزشري     گفته مي شود .

مركز روانپزشكي در ايرران فعاليرت دارن . تعرداد پزشركان      311پزشكي در حال حاضر 

نفر روانپزشا هسرتند وبرا    385نفر مي با شد كه از بين آنان فقط  31111ودايران حد

روانپزشرا داريرم وبره همرين     6تا5توجه به كل جمعيت ايران براي هر يا ميليون نفر 

در صد بيماران رواني به پزشكان غير روانپزشا مراجعه مي كننرد . در حردود    85علت 

بيسررت بيمارسررتان عمررومي داراي بخررش روانپزشرركي هسررتند . تعررداد تخررت هرراي   

از آنهرا بره بيمراران روانري      5851مري باشرد كره تعرداد     89111بيمارستاني در كشرور  

روانپزشكي جا نيافتاده و مراكز تروان بخشري   هاي اورژانس اختصاص يافته است . بخش 

 جوابگوي احتياجات بيماران نيستند .

 بهداشت روانی و ورزش 
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مريالدي   1998پيروزي تيم ملي فوتبال ايران براي ورود به مسابقات جام حهاني سرال   

 دي و نشاطبر تيم استراليا و غلبه تيم ايران بر تيم فوتبال امريكا ، در آن جام جهاني شا

هيجان زايد الوصفي به وجود آورد كه نظير آن را بيشتر در فتوحات جنگي مري تروان    و

مشاهده كرد . البته اهميت در ورزش براي افراد و جوامع امري بديهي و مسرلم اسرت ،   

اما ابعاد اجتماعي ر  سياسي و رواني آن در اين زمان شناخته تر و از جنبه علمي  مرورد   

ق تر و گسترده تر قرار گرفته و به رابطه آن برا بهداشرت روانري توجره     بررسي هاي عمي

خاص شده است . يكي از متخصصان و روان شناسان ورزش مي نويسد : )) به نظرر مرن   

كودكان مانند بچه هاي ساير موجودات زنده براي رشد كردن نياز به بازي و رقابت سالم 

ني  ر رواني و اجتماعي نقرش مهمري را    دارند . مي دانيم كه بازي در تقويت رشد جسما

ايجاد مي كند . تقويت عضالت به كودك ياري مي دهد كره تعرادل خرود را در فضراي     

زيستي پيرامون خود نگه دارد . رقابت اگر سالم  باشد و به نحوي منطقي نظرارت شرود   

زي مي تواند يكي از پايه هاي رشد كامل فرد باشد . كودك بايد گسترده ترين امكان برا 

را داشته باشد .برخي از تمرينات بدني را حتي مي توان به اطفال دو ماهره نيرز داد،امرا    

 13رقابتهاي بدني و ورزش سنگين را به منظور برد و باخت قهرماني نبايد قبرل از سرن   

سالگي انجام داد.در اين سن هم الزم است شرايط هر فررد بره دقرت مرورد توجره قررار       

يد احسا  رقابت در ورزش سركوب شرود، در تقويرت آن نيرز    گيرد،البته ضمن آنكه نبا
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ازافراط بايد پرهيز كرد.بزرگساالن بايد حتي االمكان در ورزش كودكان مداخله نكننرد و  

 بيشتر نظارت مستقيم انجام دهند ((

به طور كلي ورزش بخش مهمي از فرهنگ و جامعه ماست و در برگيرنده ورزشركاران و  

زندگي مي شود . در فرهنگ ايران ، ورزشكاران و بويژه پهلوانران  مردم در تمامي مراحل 

همواره توام با خصلت هاي جوانمردي ، صداقت  و درستي ، انسان دوستي ، ياري دادن 

به  ديگران و دستگيري از ضعفا و سركشي در مقابل نهادهاي قردرت و  لرم بروده انرد     

و بويژه در حما  عظريم فردوسري   نمونه هاي فراوان از اين موضوع درادبيات كشورمان 

 موجود است . فردوسي چنين مي سرايد :

 ))زنيرو بود مرد را راستي                              زسستي كژي آيد و كاستي ((     

در زمان ما تحقيقات بسريار نشران دهنرده آن اسرت كره ورزش عرالوه برر اينكره ابرزار          

نزديكري برا سرالمت روانري و برويژه      ارزشمندي براي سالمت جسرماني اسرت ، رابطره    

پيشگيري از بروز نا هنجاريهاي رواني دارد . ورزش از اضطراب مري كاهرد ، اعتمراد بره     

نفس را افزايش مي دهد و خود پنداري مثبت را تقويت مري كنرد . خرود پنرداري كره       

اصلي شخصيت انسان است ، در طي رشد و تكامل كودك تحت تاثير تجربه هاي بسيار 

و در ارتباط با ديگران به وجود مي آيد . كودكان و نوجوانان اهميت ، اسرتعداد ،   متعدد

كفايت يا بي كفايتي و ارزشمندي وجود خود را تا حد بسيار زيادي براسا  پاسرخهايي  

كه جامعه دريافت مي نمايد ، تعريف مي كنند . براسا  نظر كوپر اسرميت اعتمراد بره    
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ز با ديگرران و آمروختن مهارتهرا نشرئت مري گيررد .       نفس از داشتن روابط موفقيت آمي

مهمترين عوامل ايجاد اعتماد به نفس عبارتند از : خانواده ، مدرسه ، فعاليتهاي تفريحي 

 و ورزشي و ارتباط متقابلي كه در اين مراحل فرد مي آموزد .

در كودكي و نوجواني ورزش يكي  از فعاليتهاي اساسي زنردگي بره شرمار مري رود . در     

اين فصل تاثير ورزش در تامين بهداشت رواني و رشد سالم فكري و عراطفي و برقرراري   

ارتباطات بين فردي و اجتماع مطر  خواهد شرد . در ايرن فصرل ، جنبره هراي مثبرت       

ورزش براي رشد فرد ، رابطه بين رشد طبيعي و ورزش  ، اهميت  الگو گيرري رفترار از   

وجوانان ، و تراثير ورزش در خرود پنرداري برر     ورزش و تاثير آن بر شخصيت كودكان و ن

اسا  پژوهشهاي انجام شده ، بررسي خواهد شد . و در آخر پيشنهادها و توصريه هرا و   

راهنماييهاي مناسب براي اجراي برنامه هاي ورزشري مطلروب و تاكيرد براهميرت روان     

 شناسان و روان شناسي ورزش مورد توجه قرار مي گيرد .

سالمي براي آزاد كردن انرژي انبار شده آنها اسرت   مضركودكي ،  ورزش بويژه در سنين

ايجراد    ,و آرامش دهنده است. ورزش سبب اجتماعي شدن  و اين خود بسيار لذتبخش

كفايت و مهارت ، استحكام روابط خانوادگي  و سهولت دوسرت يرابي وارتبراط سرالم برا      

از  ٪65ان ميشود . در يكي از پژوهشهاي اخيرر در ايراالت متحرده  ،     همساالن و همگن

جوانان ابراز كردند كه ورزش وسريله اي هرم برراي ارتقراي سرطح زنردگي اجتمراعي ر         

اقتصادي كودكان ونوجوانان بوده است . البته اين پديده ممكن است جنبره منفري نيرز    
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ر اقتصرادي معردودي از افرراد      داشته باشد و اينكه ورزشگاه تنها بره زنردگي اجتمراعي   

اجتماع كما ميكند و ضمنا وسيله اي نه برراي ارتقراي بهداشرت جسرم وروان ، بلكره      

بدست آوردن امتيازات خاص اجتماعي ر اقتصرادي ميشرود. در حرالي كره ورزش بايرد       

فرصتي باشد براي كودكان و نوجوانان براي يادگيري مهارت ها ، همكاريها ، كار گروهي 

، مهارت هاي سازگاري ، احترام بره بزرگترر هرا و مسرئوالن ، رقابرت سرالم ،         ، انضباط

جوانمردي و اعتماد به نفس و شكست و پيرروزي ، شرركت در فعاليرت هراي  ورزشري      

ايجاد فرصت خود ارزيابي ، ارتباط و مقايسه با همساالن و همگنان و رقابت سالم كه بره  

 داري ميكند .نوبه خود كما به رشد و عزت نفس و خود پن

سالمت رواني رابطه نزديا با خود پنداري مثبت دارد كه ارتباط دارد  با احسا  تعلرق  

و هويت فردي  و اجتماعي ، انگيزه پيشرفت و طبيعي و سالم و نرمال برودن . احسرا    

نرمال بودن به ويژه در كودك ونوجوان بستگي دارد به آنچه ديگران انجام ميدهند ونيرز  

د كفايي هر چقدر كرودك احسرا  پيشررفت كنرد، بره همران انردازه        يا احسا  خو

احسا  عزت نفس و تعلق به جامعه در او رشد ميكند . در بزرگان نيز تحصيالت نشران  

ميدهد كه در بيماران قلبي پس از گذشت بحرران ورزش مرنظم ومرداوم سربب ايجراد      

بيماري ، تقويت خود احسا  سالمتي بيشتر، تقويت خود پنداري ، پذيرش واقعه بينانه 

 كفائي و خود ياري ميكند .
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ل عراطفي و  الشركت در فعاليتهاي ورزشي اغلب تاثير درماني به كودكاني كه دچار اخت 

يا معلوليت رشدي هستند دارد. ورزش به كودكان ونوجوانان اين فرصت را ميدهرد كره   

اعتماد به نفرس و  ارتباط جسمي ، رواني و اجتماعي بر قرار كنند ، ضمن اينكه احسا  

تسلط بر مسايل را در آنها تقويت ميكند.البتره حمايرت همسراالن خرانواده و مربيران و      

آموزگاران باور خود را تقويت مي كند وترغيب كودكان استعدادها و توانايها يي افرراد را  

در مطالعره   1993به حد نصاب موجود در آنها نزديا مي سازد سوپر و پالك در سال  ،

سال كه داراي معلوليت جسمي بودند دريافت كه معلوال ني كه  11و18د بين مر 15ي 

فعاليت جسمي داشتند ، خود پنداري مثبت و نياز بيشتري براي پيشررفت داشرتند ترا    

تعرداد   1997گروه غير فعال . دو روانشنا  ديگر به نامهاي ك  و كرميتيويچ در سرال  

چرار معلوميرت جسرماني بودنرد ، مرورد      سال را كره د  16تا  11نوجوان معلول بين  15

مطالعه قرار  مي دارند و دريافتند كه مهارت ورزشي بهترين عوامل پريش بينري كننرده    

سازگاري عاطفي است افزون بر اين ، كودكاني كه به نظر خانواده مهارت بيشترجسرمي  

و احتمرراعي داشررته انررد  از سرروي جامعرره پذيرفترره بودنررد .  بررروك وهررايم در سررال   

كودك مبتال به آسرم بره عمرل آوردنرد و نتيجره       16پژوهشي مقدماتي در مورد 1996

گرفتند كه افرادي كه در ورزش شركت داشتند ، خود پنرداري مثبرت ترري داشرتند و     

دچار اضطراب كمتري بودند و با بيماري خود بهتر كنار مري آمدنرد ترا كسراني كره در      

 فعاليتهاي ورزشي شركت نداشتند.
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اني كه دچار اخرتالالت رفتراري ماننرد اخرتالل توجره و پريش فعرالي        كودكان و نوجوان

هستند نيز از شركت در فعاليت هاي ورزشي بسريار سرود مري برنرد . ورزش بره رشرد       

مهارتهاي اجتماعي و روابط سالم با همساالن كودك كمرا ميكنرد. برراي افررادي كره      

و يادگيري  دچار مشكل  محدوديت در مهارتهاي اجتماعي دارند و در ابراز رفتار مناسب

ميشوند و ازعدم تعادل جسمي رنج مي برند  ، ورزشهاي انفرادي  بسريار مفيرد اسرت .    

زيرا احسا  پيشرفت و موفقيت ميكند. اين عوامل نقش عمدهاي در احسا  توانرايي ،  

تعلق به گروه و اعتماد به نفس تقويت شده و رشد رواني در آنها تسهيل ميگرردد . ولري   

صورتي كه مناسب براي فرد نباشد مي تواند نتايج سوء داشته باشد و نقر  و   ورزش در

غرض گردد . مثال شكستهاي مكرر، مورد انتقاد قرار گرفتن ، تقليرد از الگروي ضرعيف ،    

يشرفت ، زمينره هراي   پ   ارتباط منفي و ناسالم با همساالن و فشار رواني و بيروني براي

و اعتماد به نفس ضعيف ايجاد ميكند . مسرئوليت در   مساعدي براي نا بهنجارهاي رواني

قبال اولياء و مربيان ، افراد گروه ، بردن و باختن و توقعرات نامناسرب مري توانرد تراثير      

منفي بر عملكرد فرد بگذارد . و از رسيدن وي به حد نصراب توانرايي هرايش جلروگيري     

ي او صدمه بزند . افزون برر  نمايد رفتارهايي را تقويت كند كه به سالمت جسماني و روان

اين ،رقابت هاي شديد و ناسالم در ورزش براي بدست آوردن شهرت و ثروت و قهرمراني  

به اندازه اي  جا به دارد كه ممكن است سبب عدم واقع بيني خانواده و نوجوان گردد و 

سبب شود كه فعاليت هاي مهم ديگر زندگي مانند تحصيل و كار تحت الشعاع آن قررار  
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رد . واقعيت تل  موجود اين است كه تعرداد بسريار معردودي بره سرطح ورزشركاران       گي

حرفهاي ميرسند . همانطور كه قبال گفته شد ، جا به اجتماعي و اقتصادي ورزش سبب 

ميشود كه بسياري از  افراد براي رسيدن به اين اهداف از فعاليت هاي مفيد اجتمراعي و  

ماني كه فرد نسبت به رسيدن به هردف حرفره اي   اقتصادي نيز خود را محروم ميكند. ز

خود در ورزش ناكام ميماند ، بره دليرل نداشرتن مهارتهراي ديگرر احسرا  درمانردگي        

 3311خواهد كرد . براسا  آماري كره در ايالرت متحرده منتشرر شرده اسرت ، از هرر        

ر تريم  نفرر د  1نفر در دانشگاه به بازي ادامه مي دهند و تنهرا   11بازيكن بسكتبال تنها 

بره تريم  دانشرگاه راه مييابرد و     ٪ 1ملي پذيرفته ميشود از تيم فوتبال دبيرستان تنهرا  

در تيم هاي حرفه اي پذيرفته ميشود . حتي كساني كه بخت با آنهرا يراري    ٪ 1كمتر از

ميكند و به مقام قهرماني ميرسند نيز معموال برراي مردت زمران كوتراهي بره شرهرت و       

از گذشت اين دوره اگرر مهرارت ديگرري نداشرته باشرند ،      ثروت دست مي يابند و پس 

 احسا  درماندگي خواهد كرد .

     مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش 

رابطه ورزش با رشد و تكامل كودك  از قبل از ورود به مدرسه ميتواند شروع شود . ولي 

الزم را خيلي اوقات كودكان آمادگي جسمي و رواني كافي براي بدست آوردن مهارتهاي 

سالگي به طور كامل رشرد نمري    7يا  6ندارند. براي مثال ، توانايي بصري كودك تا سن 

كند . تا آن زمان كودكان دوربين هستند و در ديدن اشيايي تحرك نزديا مانند تروپ  
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سالگي كودكان تا حد زيادي به بزرگترها متكري هسرتند    11مشكل دارند . قبل از سن 

ل در پيروي از قواعد ورزشي و اتكا به خود افزايش مي يابرد .  ولي با افزايش سن استقال

در اوايل بلوغ ارزيابي همساالن منبع اصلي سنجش خود كفايي است . در اواخرر بلروغ ،   

از اهميت همساالن كاسته ميشود و به اهميت نقش بزرگساالن غير از اولياء برراي الگرو   

يژگي هايي از قبيل رشد تفكر انتزاعري ،  گيري افزوده ميشود. در نوجوانان ، به واسطه و

ازدياد ميل به استقال ل ، تعارضي بين احسا  اتكرا بره خرود و ديگرران ، ترالش برراي       

يافتن پايگاه اجتماعي و احسرا  هويرت و براال خرره سرعي در بررآورده كرردن نيازهرا         

 ميرل بره اسرتقالل    ومسئوليتهاي جديد اين توقعات استر  زا است و نوجروان طبيعتراً  

بيشتر ، تسلط و خود مختاري و اعتماد به نفس دارد و اين امر غالبا با قروانين سراخته و   

پرداخته شده ورزشهاي رسمي و انتظارات مربيان آنهرا توافرق نردارد . ايرن ورزشركاران      

مبتدي در اصل كودك و نوجوان هستند و شركت در فعاليتهاي ورزشي در اسا  برراي  

م است و نه براي قهرمان شدن . برا وجرود نيازهراي دوران    تقويت رشد و تكامل آنها الز

رشد و گنجايش هاي شرناختي كرودك ، حمايرت ، مراقبرت ، ترغيرب و درك صرحيح       

 نيازهاي آنها امري ضروري است .

 ساالن در ورزش کودکان و نوجوانان گنقش بزر 

د. طررز  كودكان از راه الگو گيري و تقليد اجتماعي مطالب بسريار زيرادي را مري آموزنر    

نگرش و رفتار اولياء و مربيان ورزش تاثير عميقي بر نوع و مقدار شركت فرزنردان آنهرا،   
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مقدار لذت بردن از فعاليرت هراي ورزشري ، كسرب ارزشرها باورهرا ، پرذيرش و تحمرل         

استر  ها و ادراك و تعبير آنها از پيشررفت ، موفقيرت وشكسرت و توقعرات ميگرذارد .      

ود فرزندان خود افتخار مي كنند و تا حدي برا آنهرا هماننرد    اكثر پدران و مادران به وج

سازي مي نمايند . ولي گاهي فراموش ميكنند كودكران آنهرا از لحراس رشرد جسرمي و      

رواني در چه مرحله و سني هستند . برخي از اولياء برا داشرتن توقعرات افراطري سربب      

جلوي اين پيشرفت  ايجاد استر  در كودكان ميشوند و به جاي كما  به پيشرفت آنها

را مي گيرند . يكي از نوجوانان كه به تازگي شروع به گررفتن كشرتي كررده برود ، ولري      

حالت اضطراب داشت ، به روان شنا  مراجعره كررد . روان شرنا  از او پرسريد علرت      

اضطراب او چيست ؟  نوجوان گفت ،     مي ترسم در مسابقات كشتي  اين هفته ببرازم  

يد ميداني كه تختي هرم گراهي اشرتباه مري كررد و مري باخرت .        . روان شنا  مي گو

نوجوان ميگويد اين را مي دانم  ولي فكر نميكنم تختي پدر پرر تروقعي مثرل پردر مرن      

 داشت ! 

گاهي اولياء فرزندان خود  را براي موقعيت هايشان مورد توجه قرار ميدهند و كودكان با 

مقدار موقعيت آنهرا  بسرتگي دارد . ايرن     اين باور رشد ميكنند كه ارزش وجودي آنها به

امر در ورزش نيز صادق است . اولياء ممكن است با خشم يا نا اميدي به كودكي كره در  

ورزش پيشرفت ندارد يا مرتكب اشتباه مي شود ، واكنش نشران دهرد .  در تعردادي از    

ه اولياء احسا  ارزشمندي آنها به حدي با پيشرفت و شكسرت فرزنرد مررتبط اسرت كر     
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فشار آنها بر كودك سبب عامل استر  زا بيماري گونه اي مري شرود . اوليراء الگوهراي     

اصلي و اساسي را براي تقليد كودكان ارائه ميدهند . كودك نياز مبررم بره تائيرد اوليراء     

 دارد و به آساني با آنها همانند سازي ميكنند.

 

 

  نقش مربی در بهداشت روانی 

بعرد از اوليراء نقرش مهمري در ترامين بهداشرت روانري         مربيان ورزش مانند آموزگاران

كودكان و نوجوانان دارند و بر اعتماد به نفس و چگونگي روابرط آنهرا برا ديگرران تراثير      

بسيار دارند . با وجود اين نقش مهمي و همانند سازي نوجوانان برا مربيران خرود ، ايرن     

انشرناختي و تكنيكهراي جديرد    مربيان غالبا اطالع زيادي از فرايند هاي فيزيولوژيكي رو

براي تقويت انگيزه افراد و شناخت از شخصيت آنها در جو ورزشي و خارج از آن نردارد .  

به همين دليل دانش و بينش مناسبي نيز براي ارتباط برقرار كردن با خانواده كرودك و  

ر نوجوان تحت آموزش خود ندارد . اين روند ، پيچيدگي خاصي پيدا ميكند اگر طرز فكر 

و ارزشهاي مربي در تضراد اساسري برا اوليرا كرودك و نوجروان باشرد . در دبيرسرتان و         

دانشگاه و بعدها در سطح ملي مربيان غالبا ارتباط عاطفي نامناسب تروام برا انتظرارات و    

توقعات زياد از آنها دارند و تنها از آنها پيروزي مي خواهند . مربيان همانند اولياء اغلرب  

منفي در كودكان و نوجوانان مي شروند . مگرر اينكره آنهرا در ورزش      باعث ايجاد احا 
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برنده باشند . در بسياري از موارد ، مربيان به نفرع برخري از بازيكنران سروگيري نشران      

ميدهند ، تبعي  قايل ميشوند و رفتارهاي ناجوانمردانه نسبت به آنها بروز مري دهنرد .   

كردنرد بره ايرن نتيجره      1996د در سرال  در پژوهشي كه برتن ، تنهيل ، مرارتن و گولر  

برار بيشرتر از بازيكنران انتقراد       33بخش از جامعه مربيان بسركتبال   33رسيدند كه در 

برابر بيشتر تنبيه كردند تا تشويق . مربيان غالبا از تقويرت منفري ،    1كردند تا تمجيد و 

يكنران و حتري   تنه و كنايه توجه ، نكردن به جنبه هاي مثبت ، طرفرداري از بعضري باز  

تقويت روابط منفي بين آنها استفاه ميكردند . گاهي ورزشركاران ممكرن اسرت از رفترار     

مربياني كه مراحل رشد و درجه توانايي آنها را در نظر نمي گيرند ، سروء تعبيرر كننرد .    

گاهي مربيان اهميت نقش خرانواده ، دوسرتان و مدرسره را در تعيرين بهداشرت روانري       

 ديده مي گيرند.كودك و نوجوان نا

       پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض 

پژوهشهاي علمي نشان داده است كه تقويت مثبت ، تشويق و تكنيكهاي مناسرب در     

قالب محيطي امن و حمايت كننده بهترين راههاي تقويرت انگيرزه ، روحيره ، رضرايت ،     

ه در ورزش در افرراد  عملكرد ، كفايت جسماني و انسجام گروهي در ورزش است . انگيرز 

رابطه نزديا با يراد گررفتن مهارتهرا ، لرذت برردن از زنردگي ، پيشررفت         18تا  8بين 

خودكفايي و توانايي جسمي و رواني و در مجموع تقويرت بهداشرت روانري دارد . هردف     

سالم در ورزش ايجاد رفتارهاي مطلوب به وسيله تقويت مثبرت ونيرز تعميرق انگيرزه و     
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فت در مقابل تر  از شكست است . لذت بردن يكي از داليل اصرلي  خواسته براي پيشر

شركت در فعاليتهاي ورزشي است . عدم لذت منجر به تضراد ميشرود . هويرت ، رابطره     

آماري معتبري بين لذت بردن و ميل به تداوم در فعاليت ورزشي يافت . پژوهشگران در 

سرال در   11ترا   9كشرتيگيران   تحقيقي كه در مورد رابطه لذت با توانايي و پيشرفت در

مسابقه كشتي انجام دادند دريافتند كه  پسراني بيشتر لذت ميبرند كه مربيران و اوليراء   

ازعملكرد آنها راضي بوده و فشار كمتري از سوي آنها احسا  مري كردنرد ، رفتارهراي    

منفي كمتري از آنها مي ديدند ، همكاري متقابل بيشتري برين كودكران و بزرگسراالن    

 جود داشت و نتيجتا  روحيه قوي تري داشتند.و

فقدان لذت از ورزش در دورانهاي اول زنردگي سربب ميشرود كره فررد بزرگسرالي نيرز        

چندان رغبتي به ورزش نداشته باشد و از اين جهت به بهداشرت عمرومي او لطمره وارد    

وتي و آيد . اين تجربه هاي اوليه دوران رشد كودكي اگر مطلوب نباشد بره نروع بري تفرا    

گوشه گيري جسمي و رواني منجر مي شود كه عواقب بهداشرتي  ناسرالم فرردي را بره     

 همراه دارد. 

تشكيالت آموزشي ما به تشديد اين وضع دامن مي زند . مردار  ، اهميرت زيرادي بره     

ورزش ورشد جسماني  نمي دهند ، در حالي كه داشتن اين گونه برنامره هرا كره لرذت     

عتماد به نفس را تقويت مي كنند ، سربب ازديرادي فعاليتهراي    جسماني در بر دارند و ا

 جسماني و در نتيجه تداوم سالمت جسمي و رواني مدام در زندگي مي شوند.       
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تحقيقات درباره گريز كودكان از ورزش نشان ميدهند كه معموال تجربه هراي نرامطلوب   

ركت نردادن آنهرا در   ورزشي چنين وضعي را ايجاد مي كنند .  تجربه هايي از قبيرل شر  

ورزش ، تاكيد  بر رقابت و موفقيت ، بي حوصله شدن ، لذت نبرردن و تنبيره شردن بره     

 35ترا  31در پژوهشهاي خود دريافتند كه بين  1996علت شكست . رابينسون در سال 

سال ، بره   18تا  15در صد بازيكنان فوتبال  13ساله  17تا  8در صد كشتيگيران جوان 

ار از سوي مربيان و وجود رقابتهاي سخت ورزش را كنار گذاشته اند دليل شكست يا فش

. 

البته اين واقعيت وجود دارد كه هر چه نوجوان بزرگتر شود بره دليرل داشرتن عاليرق ،     

سرگرميها ، گرفتاريها ي آموزشي و روابط اجتماعي گسرترده فاصرله او از ورزش بيشرتر    

ان سعي كنند ورزش را به صورت متعرادل در  ميشود . به همين دليل ، بايد اولياء و مربي

كل برنامه هاي فرد جاي دهند تا اين عامل كه ازمهمترين عناصرر بهداشرت جسرمي و    

 رواني است ، از برنامه زندگي وي حذف نشود.

 

 

 

 

  بهداشت روانی و اجتماع 
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در قسمتهاي قبل ، اهميت طرز فكر افراد را نسبت به بهداشت رواني بيان كرديم ، ولري  

ميدانيم كه طرز فكر افراد تا اندازه زيادي انعكا  طرز فكر اعضاي خانواده هرا اسرت . و   

نحوه تفكر خانواده  ها نيز به مقدار قابل مالحظه اي ، منعكس كننده طرز فكر اجتمراع  

 است .

اين نحوه تفكرات ، عقايد ، ارزشها از يا نسل به نسل ديگر منتقل ميشود. و گاهي نيرز  

ات جزئي يا كلي صورت پذيرد . اين عوامل ميرراث فرهنگري مرا را تشركيل     در آن تغيير

ميدهد و اهميت آن از ميراث جسماني ،  كمترر نيسرت . قسرمت مهمري از ايرن ارثيره       

فرهنگي طرز فكر جامعه نسبت به بهداشت رواني است ، كه تا ايرن اواخرر سربب عردم     

 . پيشرفت در شناسايي و درمان بيماريهاي رواني شده است 

بيش از قرن ها پيش تمايل به شناختن خود و دنياي خود داشته است و چون قرادر بره   

 حل اين دو معما به طريق منطقي نبوده ، متوسل به قواي ماوراء الطبيعه شده است .

بيماري رواني نيز يكي از اين معماهاي بغرنج بوده و بشر اوليه چرون قردرت حرل آن را    

پديده را منسوب بره اجنره ، اروا  خبيثره كررده اسرت .      نداشته است علل پيدايش اين 

حتي امروز در قرن بيستم نيز هنوز بشر گرفتار موهوماتي است كه از اجداد خود در اين 

باره به ارث برده اسرت . تغييراتري كره برويژه بعرد از جنرگ جهراني دوم در طررز فكرر          

روشرها و وسرايل   اجتماعي نسبت به امراض رواني به آن صرورت گرفرت ، سربب ايجراد     
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بهتري ، براي تشخيو ، درمان و مراقبت صحيح تر گرديد .در هرر صرورت امكران دارد    

 كه در آينده نزديكي اجتماع ، اصول زير را بپذيرد .

( رفتارهاي غير عرادي بره غيرازپيكروز ، اكتسرابي اسرت . شركل ايرن گونره رفتارهرا           1

 ايالت آن موروثي باشد .مستقيما ارثي نيست . اگرچه امكان دارد  رفيت و تم

( چون رفتارهاي غير عادي اكثرا اكتسابي است ، بنرابراين مري تروان آنهرا را بوسريله       3

 پيكيوتراپي درمان كرد. 

(درمان بيماريهاي رواني را مانند امراض جسمي بايد زود شروع كرد . به طور كلي هر  3

هر چه بيماري شرديد ترر   چه بيمار مسن تر باشد ، درمان او مشكل تر است و همچنين 

 باشد ، امكان بهبودي كمتر است. 

( با اعمال اصول بهداشت رواني مي توان از وقوع بيماريهاي روانري جلروگيري كررد .     1

اجراي اين اصول ، بويژه در خانواده و مدرسه حايز اهميت فراوان است ، زيرا مروثرترين  

 عامل در تربيت كودك مي باشد .

 بره رفتارهراي  غيرر عرادي هسرتند ، حتري هنگرام ديروانگي نيرز          ( افرادي كه مبتال 5

احتياجات و خصوصرياتي مثابره ديگرر انسرانها را دارا ميباشرد . آنران داراي احساسرات        

انساني مانند عشق و تنفر و حسرادت هسرتند و در مقابرل محبرت ، برا مهربراني رفترار        

 واهند داد.ميكنند و در برابر خشونت نيز عكس العملي مانند آن نشان خ
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( رفتارغير عادي تنها ازلحاس  كميت با رفتار عادي متفراوت اسرت . بيمرارات روانري      6

همان مكانيزمهايي را كه اشخاص عادي بره كرار ميبرنرد مرورد اسرتفاده قررار ميدهنرد        

منتهي با شدت خيلي بيشتري . هر فرد انسان ممكن است دچار بيماري رواني شرود برا   

درت كمتري در تحمل مصايب دارند و بنابراين خيلي زودترر در  اين تفاوت كه عده اي ق

 برابر مصايب شكست مي خورند .

( بيماريهاي رواني را ميتوان عالج كرد . البتره برا دانرش امرروزي دربراره ايرن گونره         7

بيماريها ، اين ادعا را   نمي توان كامال صادق دانست ، زيرا حتي در بيماريهاي جسماني 

ان مطلرق ، مطرر  نيسرت . عوامرل متعرددي از قبيرل سرن ، وضرعيت         نيز موضوع درم

جسماني ،محيط ، ماهيت بيماري و نوع درمان ، در بهبود بيماريهاي روانري و جسرماني   

 موثر است.

( روانپزشا از لحاس خصوصيات  شخصي تفاوت كلي با متخصصان امور ديگر ندارند.  8

ر مصرونيت دارنرد كره پزشرا در مقابرل      آنان در مقابل بيماريهاي رواني به همان مقردا 

 امراض جسمي.

( از كما خواستن و پذيرفتن درمان رواني ، نبايرد احسرا  شررمندگي كررد ، زيررا       9

همان طور كه انسان مسئول بيماريهاي جسمي خودنيست ، به همان نسبت نيز مسئول 

 بيماريهاي رواني نمي باشد.
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شناسي روانپزشكي جامعه هر چره بيشرتر    ( در سالهاي اخير استفاده از مفهوم روان 11

 در امر بهداشت و درمان رواني استفاده ميشود.    

  عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی 

با پيشرفت علوم انساني و تاثير آن در مروازين تعلريم و تربيرت امرروز ،علمراي       -مدرسه

او نباشرد ،   آموزش و پرورش معتقدند كه تربيت كودك اگرر مهمترر از تعلريم دادن بره    

اهميت كمتري هم ندارد. فلسفه تعليم و تربيت دنياي امرروز براسرا  پررورش تمرامي     

شخصيت فرد استوار است ، بدين معني كه به منظور تحويرل انسراني سرالم و خرالق و     

مفيد به جامعه ، الزم است تا همراه با توسعه قواي فكرري ، جسرماني و عراطفي او نيرز     

 پرورش يابد .

سفه آموزش و پرورش ، قسمتي از و ايف آموزگرار بايرد منحصرر بره ترامين      براسا  فل

 بهداشت رواني كودك شود.

او بايد از احتياجات شخصي و اجتماعي كودكان اطالع داشته باشد . شايد بهترين راهي 

كه بوسيله آن ميتوان اصول بهداشت روانري را شرايع و اجررا كررد ، انجمنهراي خانره و       

انجمن ها به منظور برطرف كردن اشركاالت دانرش آمروزان تشركيل     مدرسه باشد . اين 

شده است ، ولي اغلب از هدف اصلي خود دور مي شوند و فعاليت خود را از دست  مري  

دهند ، ولي چنانچه اين انجمن ها با بكارگيري روشهاي صحيح ، در امر بهداشت روانري  

خواهنرد توانسرت عامرل     كودك و به وجود آوردن شرايط مناسب در مدار  بكوشرند ، 
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بسيار موثري در اين راه باشند . اين انجمنها با برقرار كردن رابطه محكمي ميان خانره و  

مدرسه مي توانند متقابال اطالعاتي از وضع خانواده و مدار  بدست آورند و اگر نقايصي  

 از لحاس مادي ومعنوي وجود دارد ، در رفع آن تالش كنند.

   مرکز راهنمايی کودک 

در اثر پيشرفت روز افزون دانش ما درباره خصوصيات رواني كودكان ، احتياج مبررم بره    

ايجاد مراكز تشخيو و درمان ناراحتي هاي كودكان احسا  شده است. به همين دليل 

موسسات و مراجع مربوط به كودكان   ، در حال حاضرر برا عالقره محسوسري سرعي در      

نيز كلينيا هايي كه مربوط به بررسري مسرائل    ايجاد چنين مراكزي دارند. در كشور ما

رواني و اجتماعي كودكان باشد از سوي  دو مركز دولتي مانند وزارت آموزش و پررورش  

و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده است . بعالوه در بعضي از بخشها 

كلي هنروز توجره   مركزي از اين قبيل با كما مركز مذكور به وجود آمده ، ولي به طور 

الزم به ايجاد كلينيا هاي رواني كودك نشده است. احتياج به اين مراكز ، بسيار زياد و 

حتي حياتي است ، زيرا اگر زمان مناسب درمان به تعويق افتد و بيماري مرزمن شرود ،   

 عالج آن دشوار خواهد بود . هدفهاي اصلي كلينيا هاي رواني كودك عبارت است از : 

 تقيم به كودكان به منظور سازگاري بهتر در منزل و مدرسه و اجتماع .(كما مس 1

( دادن كما و اطالعات علمي و مفيد به كساني كه در تما  برا كودكران هسرتند و     3

 رابطه مستقيم با اطفال ناسالم دارند.
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( شناساندن فعاليت هاي مراكز راهنمرايي كرودك بره آموزگراران ، برا تعلريم اصرول         3

 ني به آنان.بهداشت روا

( تعليم بهداشت رواني كودك ، به افراد و موسسات مختلف اجتماع و ترغيب آنان بره   1

 تهيه و ايجاد مركزي كه مرتبط به مسائل كودكان است.

 کودکان و نوجوانان ناسازگار 

يكي از مسائل مهم بهداشتي رواني امروز موضوع كودكان و نوجوانران ناسرازگار اسرت .    

يي كه بدست افراد نا بالغ صورت مي گيرد ، روز افزون است و روشرهاي  تعداد بزهكاريها

قديمي ، بويژه تنبيهات بدني شديد نيز در جلوگيري از اين افزايش موثر نبروده اسرت .   

در روش علمي رفتار با اين نوع كودكان ، بايد علت و معلول را در نظر گرفت . به عبارت 

ر مرورد داليرل رفتارهراي    نرا بهنجرار كرودك       ديگر ، الزم است كه با دقت علمري ، د 

تجسس نموده ، و بدين وسيله ناراحتي هاي آنران را برطررف سراخت و يرا از وقروع آن      

 جلوگيري كرد .

  علل پيدايش رفتار کودکان و جوانان  ناسازگار 

تحقيقات رانداري در مورد علل رفتارهاي ناهنجار كودكان و نوجوانان بدست آمده است  

ز مهمترين پژوهشها را گلوك انجام داده است . در اين تحقيق هزار نفرر پرس از   . يكي ا

سن يازده تا هفده سال ، مورد وطالعه قرار گرفتند . پانصد نفر از ايرن افرراد كودكران و    

 جوانان سالم و نصف ديگر ناسازگار بودند. 
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ايسره  اين دو گروه بر حسب سن ، تاريخچه خرانوادگي ، هروش و چگرونگي  محريط مق    

 شدند .

 هدف اين مطالعه پيدا كردن علل ناسازگاري در پانصد نفر كودك ناسازگار بود .  

نتايج تحقيق گلوك از خيلي جهات ، بويژه در مرورد اوليراي كودكران ناسرازگار ، قابرل      

اهميت است. در مقايسه با اوليراي اطفرال سرالم ، تعرداد زيرادتري از اوليراي كودكران        

ماريهاي شديد جسماني ، عقب ماندگي هوشي ، اختالالت عاطفي و ناسازگار مبتال به بي

ميگساري بودند. بعالوه عده زيرادي از آنران در جرواني سرابقه شررارت و ارتكراب جررم        

داشتند . روابط زناشويي اين پدر و مادرها ، نسبتا ناسالم و مختل برود ، تررك همسرر ،    

نوع خانواده ها يافت مي شد. نتيجره   جدايي ،  طالق و مرگ يكي از اولياء بيشتر در اين

ديگري كه از اين تحقيق گرفته شد اين برود كره تعرداد زيرادي از كودكران ناسرازگار ،       

خانواده ثابتي نداشتند و از يا خانواده به خانواده ديگري نقل و انتقال پيردا ميكردنرد ،   

 د نداشت .  حتي در خانواده هايي كه پدر و مادر با يكديگر ميزيستند ، توافق وجو

  علل عاطفی 

تحقيقات گلوك نشان داد كه در مقايسه با كودكان سالم ، رفتار پرخاشرگري و تجراوز ،   

در كودكان ناسازگار بيشرتر وجرود داشرت. ايرن كودكران و جوانران ميرل شرديدي بره          

ماجراجويي ، تغيير محيط و فعاليت زياد داشتند و همان طور كه انتظار مي رفت كمترر  

الم به قوانين و رسوم اعتنا مي كردند و اغلب تكرو بودند . با در نظر گرفتن از كودكان س
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روابط مختلفي كه ميل اين كودكان و اولياي آنها موجود بود ، جاي تعجرب نيسرت كره    

تعداد زيادي از آنها در برابر پدر و مادر عصيان داشتند . مطالب قابل مالحظه ديگر ايرن  

ر كه مشكالت جنسي داشتند ، چهار برابر كودكان سرالم  بود كه تعداد كودكان نا سازگا

بود . از سوي ديگر ، كودكان ناسازگاردر مقايسه با كودكان سرالم ، در امرر معاشررت برا     

كودكان هم سن خود ، كمتر تحت فشارهاي رواني از قبيل اضطراب بودنرد ، زيررا آنران    

 ابراز مي داشتند.         هميشه احساسات خود را با پرخاشگري و عصبانيت و زورگويي 

در كود كان سالم احسا  حقارت و تر  بيشتري نسبت بره كودكران ناسرازگار وجرود     

داشت ، زيرا گروه نا سالم عواطف شديد خود را از طريق ناسازگاري نشران مري دادنرد .    

آزاد كرردن   طرق بنابراين مبتال به خصوصيا ت نورتيا كه بچه سالم به واسطه نداشتن

ارآ ن مي شد ، نبودند . مهمترين عاملي كه به تنهايي دليرل عمرده ايجراد    عواطف گرفت

رفتارهاي ناسازگارانه است وضع نا مطلوب خانوادگي است . تمايل بعضي هرا بره اينكره    

داليل اصلي رفتار كودكان و جوانان ناسازگار را به سينما يا كتب جنسي وجنايي ارتباط 

ا كردن راه حل ساده و سريع برراي ايرن مشركل    دهند ، تنها تالشي است به منظور پيد

 پيچيده رواني و اجتماعي . 

                                                                                                                         درمان                   

د؟                                                                     هنگررررامي كرررره كررررودك ناسررررازگاريا منحرررررف اسررررت چرررره بايررررد كررررر   

آيا انواع تنبيه يا زنداني كردن كافي يا حتي مفيد است؟ و يا اينكه برنامه صحيح تربيتي 
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عالج اين واقعه است؟ چنانكه قبال گفته شد ، اخيرا اغلب متخصصان امور انساني وتا اند 

، مخالف تنبيه كودكان ناسازگارند ، زيرا زنداني كردن كودكان   ازه ي نيز مردم معمولي

نه تنها از رفتار ضد اجتماعي آنان  نمي كاهد ، بلكه آن را زيادتر مي كند . در حالي كره  

با تربيت وتصحيح كودكان مي توان به موفقيت بهتري دست يافت . ولي در حال حاضرر  

بهتررين و  وسريع تررين برنامره تربيرت       ، طريق مسلم درماني موجو د نيست . يكري از 

 كودكان ناسازگار ، در ايالت كاليفرنيا آمريكا تنظيم و اجرا شده است.  

اين برنامه تحت نظر يا دايره دولتي است و چندين جنبه  درماني از قبيل تشرخيو و  

طبقه بندي  ، درمان وآزادي مشروط و جلوگيري از ناسازگاري كودكران را شرامل مري    

در ابتداي امر ، تحقيق و مطالعه را از مشخصات اجتمراعي و روانري و جسرمي در    شود . 

كودك مي شود . اين تحقيق به منظور دستيابي به اضطراب و ترسهاي اصرلي كودكران   

است . نتيجه اي كه از اين مطالعه بدست آمده ، اين است كه تقريبا در هر مورد سرابقه  

دگي و تحقير و  نا بساماني وجود داشته است . محروميت ، تعارض ، روابط مختلف خانوا

ين كار و مسئوليت براي هرر يرا از كودكران ، برر اسرا  مطالعراتي كره در وضرع         يتع

خانوادگي و اجتماعي او شده است ، صورت مي گيرد ، بدين وسيله برراي براز گردانردن    

ه مربروط  اين كودكان به محل مناسبي در اجتماع پيش الزم انجام  مي گيرد . در مدرس

به اين كودكان ، قسمت عمده امور ، از قبيل تعليم براي قبرول مسرئوليتهاي مختلرف ،    

  تنبيه  و تشويق ، برنامه تفريحات و امثال آن توسط خود آنها انجام مي گيرد .
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كوشش مسئوالن ، بيشتر بر اين مصروف است كه هر فرد احسا  مسئوليت كنرد و از   

ين وسيله شخصيت او تقويت شرود . در ايرن برنامره سرعي     خود اثري به جا گذارد تا بد

براين است كه رابطه معلمان با دانرش آمروزان صرميمانه باشرد و از تحكرم ودسرتورات       

اي اسرت بسريار پيشررفته و     سخت و و ايف شان جلوگيري شود .اگر چره ايرن برنامره   

اسرت. شرايد    توفيرق نيافتره   انساني است ، ولي در حل مشكالت كودكان ناسازگار كامالً

 تنها راه حل اين مشكل فردي و اجتماعي ، پيشگيري باشد.

 پيشگيري 

به منظور جلوگيري از رفتارهاي ضد اجتماعي كودكان ، بايرد از همران اصرولي كره در      

تربيت صحيح همه كودكان به كار مري برريم اسرتفاده كنريم ، زيررا رفترار ناسرازگارانه        

مقابل ناكرامي و شررايط نامسراعد محيطري      كودكان  در اصل عكس العملي است كه در

ايجاد ميشود. موفقيت هر برنامه پيشگيري در اين مورد بستگي به مقدار فهم و عالقره و  

پشتكار اجتماع و خانه و مدرسه است . طرز فكر اجتماع نسربت بره سرازگاري كودكران     

مسرئوالن   تاثير فراواني در طرز فكر خانواده و مدرسه دارد . مسئله مهم ايرن اسرت كره   

امور آگاه باشند كه سينما و تلويزيون و مطالب منافي عفت كه در نشريات موجود اسرت  

، تنها به عنوان عامل محرك و نره زمينره سراز در ايجراد رفترار ناسرازگارانه و منحررف        

كودكان اهميت دارد . البته اين عامل گاهي نامطلوب است ولي كرودكي كره در محريط    

تياجاتش به طريق صحيح در خانه و مدرسه ارضاء شده اسرت ،  سالمي پرورش يافته واح
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متوسل به اين گونه وسايل نخواهد شد . بايد اين اصل مهم را در نظر داشرت كره رفترار    

كودكان را با برداشتن انگيزههاي ناپسند از محيط تجربه انسان ،  نمري تروان از برد بره     

ازگار نه تنها به نتيجره مطلروبي   خوب تبديل كرد . تنبيه جسماني در مورد كودكان ناس

نمي رسد  بلكه ممكن است عصيان وسرتيزه جرويي آنهرا را تشرديد كنرد . البتره بايرد        

دانست كه كودك احتياج به انضباط دارد و چنانكره قربال نيرز ترذكر داده شرد ، عالئرم       

آزادي بي اندازه ، خود زيان آور است.  كودك احتياج به محدوديت وكنتررل منطقري و   

نه دارد و اگر از حد الزم  خود پا فراتر گذارد بايرد تنبيره شرود ، زيررا تنهرا بردين       عاقال

وسيله او شخصي مسئول و خود مختار مي گرردد . ولري در پررورش اطفرال تنبيره بره       

تنهايي كافي نيست بلكه بايد توام با محبت و دلسروزي باشرد . اگرچره خانره و مدرسره      

رفتارهاي ضرد اجتمراعي كودكران دارد ، ولري      مسئوليت بيشتري در قبال پيشگيري از

اجتماع نيز بايد وسايلي از قبيل كلوپهاي مفيد ، كتابخانه و امثال آن را در دستر  آنها 

بگذارد. موسساتي مانند كلوپهاي تفريحي و ورزشري اگرر برا صرحبت دقرت و دلسروزي       

ر ثمر واقع شرود .  كنترل شود ، ميتواند در زمينه ارشاد و راهنمايي كودكان ، بسيار مثم

نوجوانان و جوانان ميل زيادي به فعاليتهاي گروهي دارنرد .  بنرابراين موسسرات مفيرد     

قادر خواهند بود كه از اين تمايل به نحو صحيحي استفاده كنند . كودكي كره در دوران  

اوليه رشد ، روابط خانوادگي سالمي داشرته و تجرارب او در مدرسره رضرايتبخش بروده      
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نيز وسايل كافي براي ارضاي احتياجات جسمي و رواني خود دارد ، امكان  است و اكنون

 ناسازگاري و منحرف شدن او بسيار كم است.
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 فصل سوم

 روش تحقيق

 

 

 

 

 

 

 جامعه مورد مطالعه :

جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارتنرد از دانرش آمروزان مقطرع پرنجم ابتردايي       

مدرسه دخترانه در  8مدرسه پسرانه و  6طبق آمار بدست آمده  شهرستان ابهر است كه

دانش آموز چه دختر و چه پسر مشرغول تحصريل    7651اين شهر وجود دارد كه حدود 

 هستند.
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 حجم نمونه :

دانش آموز مقطع پنجم ابتردايي   7651با توجه به جامعه آماري و برآورد كل آن از بين 

نفر  11نفر عالقه دارند و 11نفر  81است كه از اين نفر به عنوان نمونه انتخاب شده  81

 عالقه اي خاص به  ورزش ندارند .

 روش نمونه گيري :

روش نمونه گيري استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع تصرادفي ر سراده اسرت كره در      

نمونه گيري تصادفي هر يا از اعضاي جامعه تعريف شده شانس برابر و مسرتقلي برراي   

نمونه دارد و منظور از مستقل بودن اين است كه انتخاب يرا عضرو بره    قرار گرفتن در 

ر    131هيچ شركل در انتخراب سراير اعضراي جامعره تراثيري نداشرته اسرت.)دالور ص         

1383 ) 

 

 

 ابزار اندازه گيري در تحقيق :

ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر استفاده از پرسرش نامره سرالمت عمرومي گلرونبرگ      

نامه جهت سنجش سالمت رواني وعمرومي در آزمرودني هرا مرورد      است كه اين پرسش

)طراحري شرده    973سنجش قرار مي گيرد اين آزمون توسط گلونبرگ و هيلر  در سال 

و نمرره گرذاري شرده     3و 3و 1و 1گزينه است كه به ترتيب  1است و اين آزمون داراي 
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رد نظرر را انتخراب   اند و آزمودني بر طبق نظر خود در خصوصيات اخالقي آن گزينه مرو 

ميكند اين آزمون داراي چهار مقيا  مختلف است كه مقياسهاي عنوان شده عبارتند از 

اضطراب ر افسردگي ،  اختالل در خواب ، ضعف جسماني است كه سرواالتي مخصروص    

اين خصوصيات طراحي شده اند كه آزمودني ها طبق نظر خود به سوال هرا جرواب مري    

دقيقه و شيوه اجراي اين آزمون هم  31الي  31ن در حدود دهند مدت اجراي اين آزمو

به صورت فردي است و هم به صورت گروهي كه در تحقيق حاضرر بره صرورت گروهري     

انجام گرفته است به اين شكل كه با جمع كردن آزمودني ها در يا مكان مورد آزمرون  

روايي  ICS 91مون قرار گرفته اند طبق تحقيقات انجام شده و بر طبق روايي واعتبار آز

و ضعف جسماني و اخرتالل در خرواب بره      ٪71و پاياني آن    ٪68اضطراب اين آزمون

 بوده است.    ٪68و   ٪65ترتيب 

 روش تحقيق :

روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع زمينه يابي است كره تحقيرق زمينره    

ده اسرت اطالعرات در يرا    يابيبه منظور توصيف جامعه اي  كه نمونه از آن انتخاب شر 

مقاطع زماني معين از نمونه جمع آوري ميشود و اين روش  نه تنها به منظرور توصريف   

 بلكه براي تعيين همبستگي بين متغيير ها در زمان انجام تحقيق به كار ميرود .

 روش آماري :
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روش آماري مربوط به فرضيه هرا جهرت سرنجش از برراي فرضريه اول در سرطح آمرار        

و متغيير مستقل برراي گروهراي  مسرتقل     tو توصيفي و همينطور از فرمول  استنباطي

 جهت سنجش فرضيه دوم استفاده گرديده كه فرمول آن به شر  زير است. 
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 فصل چهارم

 تجزيه وتحليل يافته ها
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:نمرات خام آزمودني هرا از آزمرون سرالمت روانري در برين دانرش آمروزان         1-1جدول 

 ورزشكارو غير ورزشكار مقطع پنجم ابتدايي

X3
3 X3

1 X3 X1 رديف 

781 1111 38 38 1 

676 1131 36 33 3 

781 911 38 31 3 

781 781 38 38 1 

576 1131 31 33 5 

576 1111 31 38 6 
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676 1396 36 36 7 

781 1131 38 33 8 

576 1156 31 31 9 

781 1131 38 33 11 

1131 911 33 31 11 

911 1111 31 38 13 

781 1131 38 33 13 

781 911 38 31 11 

676 1761 36 13 15 

576 1611 31 11 16 

781 1111 38 38 17 

181 1131 33 33 18 

576 1111 31 38 19 

781 1396 38 36 31 

911 781 31 38 31 

781 1131 38 33 33 

181 911 33 31 33 

781 781 38 38 31 
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576 1131 31 33 35 

181 1111 33 38 36 

576 1131 31 33 37 

111 1761 31 13 38 

181 1611 33 11 39 

781 1111 38 38 31 

911 1131 31 33 31 

781 1131 38 33 33 

676 1761 36 13 33 

181 1111 33 38 31 

576 911 31 31 35 

111 781 31 38 36 

181 911 33 31 37 

781 1131 38 33 38 

181 1111 33 38 39 

576 911 31 31 11 
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همانطور كه مالحظه ميگردد جهت آزمون هزينه تحقيرق و مقايسره سرالمت روانري در     

متغييرر    tبين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار در مقطع پرنجم ابتردايي از روش   

 آورده شده است.  1ر  3مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول 

 : مقايسه سالمت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و 1ر  3جدول 

 غيرورزشكار مقطع پنجم ابتدايي

بدسررررت  t ميانگين آزمودنيها تعداد

 آمده

t جدول f سطح معني  او

 داري
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 15/1 78 3/ 676 3/  111 31 ورزشكار 11

 35/ 7 غير ورزشكار 11

 

برا   3/ 676جدول  tاز  3/  111بدست آمده برابر  tردد چون هماطور كه مالحظه مي گ

بزرگتر است پس ميتوان گفت كه فرضريه    15/1در سطح معني داراي  78درجه آزادي 

تحقيق مورد تائيد قرار گرفته است و مي توان گفت كه بين دانرش آمروزان ورزشركار و    

ش آموزاني كه ورزش مري  غير ورزشكار  از لحاس  سالمت رواني تفاوت وجود دارد و دان

 كنند از  سالمت رواني باالتري نسبت به دانش آموزاني كه ورزش نمي كنند دارند.

: فراوانرري و درصررد فراوانرري بدسررت آمررده در رابطرره بررا فرضرريه                                                1ر   3جرردول 

 موزاندوم تحقيق بررسي تاثير افزايش زنگ ورزش در سالمت رواني دانش آ

 درصد فراواني فراواني رديف

 65 ٪ 53 بله

 35٪ 38 خير

 111٪ 81 جمع

 مورد مشاهده و مورد انتظار در رابطه با فرضيه دوم  هاي:  فراواني 1ر  3جدول

 بررسي تاثير افزايش زنگ ورزش در سالمت رواني

 جمع خير بله رديف

o   f 53 38 81 
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جردول   3Xاز  3/7بدسرت آمرده    X 3نشان مي دهرد چرون     1-1همانطور كه جدول 

بزرگتر است پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفته اسرت    361/1

وان نتيجه گرفت كه بين افزايش زنرگ ورزش و سرالمت روانري در برين دانرش      و مي ت

آموزان مقطع پنجم ابتدايي رابطه معني داري وجود دارد به اين صورت كه زنرگ ورزش  

 و باال رفتن آن باعث ايجاد روحيه سالم در بين دانش آموزان خواهد شد.
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 نجمفصل پ

 بحث ونتيجه گيري
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 :بحث ونتيجه گيري

همانطور كه تحقيقات انجام شده نشان مي دهد سالمت رواني و باال بردن آن در روحيه 

انسان به خصوص قشر جوان و نوجوان ميتواند تاثير بسزايي داشته باشد كه جهت ايجاد 

ن عوامل ميتواند ورزش سالمت رواني علل و عواملي ميتوانند دخالت داشته باشند كه اي

يا روي آوردن به فعاليتهايي باشد كه آدمري را سررزنده و شراداب نگره داشرته و حفر        

سالمت رواني و عمومي در بين دانش آموزان بخصروص دانرش آمروزان مقطرع ابتردايي      

بيشتر قابل توجه است به اين علت كه با حف  سالمت رواني در دوران كرودكي مبرارزه   

حل بعدي مثل نوجواني و جواني و سالمندي مي تواند تاثير باال ترري   با مشكالت در مرا

داشته باشد . در تحقيق حاضر به بررسي تاثير افزايش زنگ ورزش در بين دانش آموزان 

مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه هاي عنوان شرده عبارتنرد از اينكره برين     

سالمت رواني تفراوت معنري داري وجرود    دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكاراز لحاس 
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دارد و همين طور افزايش زنگ ورزش در باال رفتن سالمت روانري تراثير بسرزا و برااليي      

دارد كه طبق جامعه مورد مطالعه و بررآورد كرل دانرش آمروزان مقطرع پرنجم ابتردايي        

مت نفر به عنوان نمونه به طور تصادفي انتخاب گرديده و آزمون سرال  81شهرستان ابهر 

سوال است بر روي آنهرا اجررا گرديرده اسرت كره جهرت        38رواني گلرنبرگ كه داراي 

متغييرر و مسرتقل در اسرتفاده      tآزمون فرضيه هاي تحقيرق از آزمرون و روش آمراري    

گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين دانش آمروزان ورزشركار و غيرر    

وجود دارد و همين طور افزايش زنگ ورزش  ورزشكار از لحاس ورزش تفاوت معني داري

در باال رفتن سالمت رواني دانش آموزان ميتواند موثر باشد كه تحقيق حاضر با تحقيرق   

كه تحت عنوان بررسي  رابطه ورزش و كاهش اضرطراب در برين    1371بهرامي در سال 

ش و ساله شهر مالير كه نتايج نشران ميدهرد كره برين ورز     33زنان متاهل حدود سني 

كاهش اضطراب رابطره معنري داري وجرود دارد و همرين طرور تحقيرق مهرران فرر در         

كه تحقيقي تحت عنوان مقايسه افسردگي در بين جوانران ورزشركار و غيرر     1373سال

ساله شهرستان اصفهان كه نترايج بدسرت آمرده حراكي از آن      38ورزشكار حدود سني 

حاس افسردگ تفاوت معني داري وجود است كه بين جوانان ورزشكار و غير ورزشكار از ل

 دارد.
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 :محدوديت هاي تحقيق

 ر عدم استفاده از مطالب و منابع معتبر در جهت ارائه بهتر تحقيق   1

 ر  عدم در دستر  بودن پرسشنامه هاي معتبر جهت سنجش فرضيه ها 3

 ر محدوديت زماني جهت ارائه تحقيق بهتر  3

 نجام اجراي تست  ر عدم همكاري آزمودني ها در ا 1

 ر محدود بودن آزمودني ها در يا مقطع تحصيلي پنجم ابتدايي   5
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 :پيشنهادات

ر تعميم دادن اين تحقيق بر روي كليه دانش آموزان بجز دانش آموزان مقطع پرنجم     1

 ابتدايي

 ر باال بردن فرصت زماني جهت ارائه تحقيق بهتر  3

 معتبر در جهت ارائه بهتر تحقيق  ر استفاده از مطالب و منابع  3

 ر باال بردن رو حيه همكاري آزمودني ها جهت همكاري بيشتر با آزمونگر . 1
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 ضمائم

 نامه سالمت روانی گلدنبرگپرسش

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 

 

 

 (GHQپرسشنامه سالمت عمومی )

 ـ مقدمه  1

ر خود گرزارش  پرسشنامه سالمت عمومي يا )) پرسشنامه سرندي(( مبتني بر روش    

دهي است  كه در مجموعه هاي باليني با هدف رديابي كساني كره داراي يرا اخرتالل    

( در اين پرسشرنامه ،   1973،  ³رواني هستند ، مورد استفاده قرار مي گيرد ) گلد برگ 

به دو طبقه اصلي از پديده هاي توجه مي شود : ناتواني فرد در برخورداري از يا كنش 

و بروز پديده هاي جديد با ماهيت معلول كننده . در حرال حاضرر، ايرن    وري )) سالم (( 

نكته آشكار شده است كه پاره اي از سطو  نشانه هاي مرضري را مري تروان بره وسريله      

مصاحبه هاي استاندارد شده روانپزشكي ، تشخيو داد اما پايين ترر از سرطح معينري ،    

ي و عدم تشرخيو آن وجرود دارد )   احتمال قرار گرفتن اختالل در سطح زير ر آستانه ا 

 (. 1977، وينگ و همكاران ، 1971گلدبرگ و بالك ول ، 

پرسشنامه سالمت عمومي را مي توان به عنوان مجموعه پرسشهايي در نظر گرفرت كره   

از پايين ترين سطو  نشانه هاي مشترك مرضي كه در اختاللهاي مختلف روانري وجرود   

يب ميتواند بيماران رواني رابره عنروان يرا طبقره     دارند ، تشكيل شده است و بدين ترت
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كلي از آنها كه خود را سالم مي پندارند، متمايز كند . بنابراين ، هردف ايرن پرسشرنامه    

دستيابي به يا تشخيو خاص در سلسه مراتب بيماريهاي رواني نيسرت بلكره منظرور    

 اصلي آن ، ايجاد تمارض بين بيماري رواني و سالمت است . 

ماده اي پرسشنامه سالمت عمومي داراي اين مزيت است كه براي تمامي افراد  38فرم  

جامعه طراحي شده است . اين پرسشنامه به عنوان يا )) ابرزار سررندي (( مري توانرد     

احتمال وجود يا اختالل رواني را در فرد تعيين كند . در حال حاضر ، برا اجرراي ايرن    

ز نتايج در جمعيتهاي مختلرف دسرت يابنرد ،    پرسشنامه توانسته اند به گستره وسيعي ا

( و فررم ))   1973وجود رابطه بين فرم اصلي پرسشنامه سرالمت عمرومي ) گلردنبرگ ،   

رديابي  اختصاري  آزمون سرندي   ((   را با تشخيصرهاي روانپزشركي  ثابرت كننرد ، و     

را امكان درك رابطه بين خود ر گزارش دهري و برر آورد برر مبنراي مشراهدات براليني        

 فراهم سازد .

اين پرسشنامه داراي چهار زير ر  مقيا  است : نشانه هاي بدني ، اضطراب و بيخوابي ،  

نارسا كنش وري اجتماعي و افسردگي وخيم . از مجموع نمررات نيرز يرا  نمرره كلري      

بدست مي آيد . وجود چهار زير ر  مقيا  براسا  تحليل آمراري  پاسرخهاي ) تحليرل     

 است . عاملي ( ثابت شده 

( شامل موادي درباره احسا  افراد نسبت به وضع سالمت خرود   Aزير ر مقيا  اول )  

و احسا  خستگي آنهاست و نشانه هاي بدني را در برمي گيررد .ايرن زيرر ر مقيرا  ،      
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دريافتهاي حسي بدني را كه اغلب با برانگيختگيهاي هيجراني همراهنرد ارزشريابي مري     

 مشخو شده اند . Aر پرسشنامه با  حروف كند . مواد اين زير ر مقيا  د

( شامل موادي است كه برا اضرطراب و بري خروابي      Bپرسش هاي زير ر مقيا  دوم )  

مشرخو   Bمرتبطند . هفت ماده مربوط به اين زير ر مقيا  در پرسشرنامه برا حرروف     

 شده اند .

حرفره اي  و   ( گستره توانايي افراد را در مقابله با خواسرته هراي   Iزير ر مقيا  سوم )  

مسا يل زندگي روزمره مي سنجد و احساسات آنها را دربراره چگرونگي كنرار آمردن برا      

موقعيتهاي متداول زندگي ، آشكار مي كند . هفت ماده مربوط به اين زير ر مقيرا  در   

 متمايز شده اند . Iپرسشنامه با حروف 

ا افسرردگي وخريم و   و باال خره ، چهارمين زير ر مقيا  دربرگيرنده موادي است كره بر   

گرايش مشخو به خودكشي مرتبط اند و هفت ماده متمايز كننده آن در پرسشنامه برا  

 مشخو شده اند . Dحروف 

 نمره كلي هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زير ر مقيا  به دست مي آيد .

 (  QHG( دستور اجرا و پرسشنامه سالمت عمومی )  2

 ا دقت بخوانيد :خواهشمنديم  نوشته هاي زير را ب

مي خواهيم  بدانيم كه در چند هفته گذشته ، ناراحتي جسماني داشته ايرد و يرا بطرور    

 كلي ، وضع عمومي سالمت شما چگونه بوده است .



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

لطفا دور پاسخي كه فكر ميكنيد بيشتر از پاسخهاي ديگر با وضع شرما مطابقرت دارد ،    

 يا دايره بكشيد .

وضع كنوني و اخير شما را بدانيم و نه آنچره در گذشرته    يادتان باشد كه ما مي خواهيم

 وجود داشته است.

 : آيا اخيراً

A1    ر احسا  كرده ايد كه حالتان بسيار خروب اسرت و از سرالمتي

 خوبي برخورداريد؟  

برررررررريش از 

 معمول  

 بسيار بدتر از معمول   بدتر از معمول   در حد معمول  

A3   بخش مروثر احتيراج   ر احسا  كرده ايد كه به يا داروي نيررو

 داريد ؟

 بسيار بيشتر از معمول   بيش از معمول   نه بيش از معمول  به هيچ وجه  

A3        ر احسا  كرده ايد كه نيرروي كرافي نداريرد و حالتران خروش

 نيست ؟  

 بسيار بيشتر از معمول   بيش از معمول   نه بيش از معمول  به هيچ وجه  

A1 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول  ه هيچ وجه  ب ر احسا  كرده ايد كه بيمار هستيد ؟ 

A5     بسياربيش از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول  به هيچ وجه ر دوچار سردرد هايي شده ايد ؟ 

A6 تر از معمول  بسيار بيش بيش از معمول   نه بيش از معمول به هيچ وجه   ر در سر خود احسا  سنگيني و فشار كرده ايد ؟ 

A7 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول  به هيچ وجه   ر احسا  سرماي شديد يا) گر گرفتگي(  كرده ايد؟ 

B1  بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول  به هيچ وجه   ر خوابتان به دليل نگراني زياد بسيار كم شده است ؟ 

B3م شب ، پس از به خواب رفتن از خرواب بيردار شرده    راغلب هنگا

 ايد ؟

 بسيار بيشتر از معمول   بيش از معمول نه بيش از معمول  به هيچ وجه

B3   بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ وجه ر احسا  كرده ايد كه مدام خسته ايد ؟ 
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B1بسيار بيشتر از معمول   بيش از معمول ه بيش از معمولن به هيچ وجه ر عصبي و بد خلق شده ايد ؟ 

B5 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول به هيچ وجه ربي دليل از چيزي ترسيده يا دچار وحشتزدگي شده ايد ؟ 

B6    ر احسا  ميكنيد كه همه چيز از اختيار شما خارج شده اسرت

 ؟

 بسيار بيشتر از معمول از معمول بيش نه بيش از معمول به هيچ وجه

B7 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول به هيچ وجه ر همواره عصبي و بر آشفته هستيد ؟ 

I1   ر  به گونه اي برنامه ريزي كرده ايد كه خود را مشغول وسرگرم

 نگه داريد؟

برررررررريش از 

 معمول

 ز معمول  بسيار كمتر ا كمتر از معمول   در حد معمول  

I3   كمتررررررررر از  ر براي انجام كارها بيش از گذشته وقت صرف كرده ايد ؟

 معمول

 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   در حد معمول

I3   تقريبررررا در حررررد   بهتر از معمول   ر رويهم رفته احسا  مي كنيد كارها را خوب انجام داده ايد ؟

 معمول  

 لبسيار بدتر از معمو بدتر از معمول  

I1       ر از روشي كه براي انجام و ايف خود به كرار بررده ايرد راضري

 هستيد ؟  

برررررررريش از 

 معمول

تقريبررررا در حررررد  

 معمول

 بسيار كمتر از معمول   كمتر از معمول  

I5 برررررررريش از  ر احسا  مكنيد نقش موثري در كارها داريد ؟

 معمول

 بسيار كمتر از معمول كمتر از معمول   در حد معمول  

I6 برررررررريش از  ي كنيد قادر به تصميم گيري در امور هستيد؟راحسا  م

 معمول

 بسيار كمتر از معمول كمتر از معمول در حد معمول

I7 برررررررريش از  ر  مي توانيد از انجام فعاليتهاي عادي خود لذت ببريد ؟

 معمول

 بسيار كمتر از معمول كمتر از معمول در حد معمول

D1 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول يچ وجه  به ه ر خود را فرد بي ارزشي مي دانيد؟ 

D 3 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول   نه بيش از معمول به هيچ وجه ر  احسا  ميكنيدزندگي كامال نااميد كننده است ؟ 

D 3 بسيار بيشتر از معمول از معمولبيش  نه بيش از معمول به هيچ وجه   ر احسا  مي كنيد زندگي ارزش زنده ماندن را ندارد؟ 

D 1        قطعا چنين است  به  هرنم خطرور    نه بيش از معمول هرگزر در باره امكاناتي فكر كرده ايرد كره ميتواننرد شرما را از شرر 
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 كرده است   خودتان خالص كنند؟

D 5        ر بارها فكر كرده ايدكه به علرت نراراحتي عصربي هريچ كراري

 نمي توانيد انجام دهيد ؟

 بسيار بيشتر از معمول   بيش از معمول   نه بيش از معمول وجه به هيچ

D 6          ر احسا  مري كنيرد كره آرزو داريرد بميريرد و از همره چيرز

 خالص شويد؟    

 بسيار بيشتر از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ وجه

D 7          ر احسا  ميكنيرد كره فكرر از برين برردن خرود ،  هنتران را

 مشغول مي كند ؟ 

گرراهي برره  هررنم  چنين فكر نمي كنم  هرگز

 مي آيد

 قطعا چنين است

    

 ـ نمره گذاري  6

به هر پاس  از راست به چ  ، صفر ، يا ، دو يا سه نمره تعلق مي گيررد . نمررات هرر     

شرته  آزمودني در هر يا از زير ر مقياسها به صورت جداگانه مشخو و در زيرر ورقره نو   

نمرات چهار ر  مقيا  را جمع كرده و نمرات كلي را بدست مري    مي شوند و پس از آن،

عامرل را   در هر زير ر مقيا  وخامت وضع آزمرودني در آن   31تا  11آوريم . نمرات بين 

 نشان مي دهند.

( را به عنوان يرا آزمرودني سررندي بره      HGQاگر بخواهيم مقيا  سالمت عمومي ) 

 به نتايج بهتري دست مي يابيم .    1ر  1ر  1ر  1روش نمره گذاري  كار ببريم براسا 

محاسبات آماري نشان داده اند كه اگر چه عامل مورد نظر در هرر يرا اززيرر مقياسرها     

درصد واريانس آن را تشكيل داده است اما چهرار زيرر ر مقيرا  بطرور معنرا داري        59،

 D  I  B  A  نمره  كلي        
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هاي برين چهرار زيرر ر مقيرا  و      همبستگي 6مستقل از يكديگر نيستند . جدول شماره 

 مقيا  كلي را نشان ميدهد.   

 GHQ: همبستگيهاي بين زير ـ مقياسها و مقياس کلی  3جدول شماره 

مقيرا  كلري ) حاصرل           Dمقيرا         Iمقيا      Bمقيا  

 ه (مادّ 38جمع 

 A 58  /1 53 /1        33  /1                       79 /1مقيا  

 91/1       1/ 61   1/ 57 ر Bمقيا  

 1/ 75     11/1   ر ر Iمقيا  

 1/ 639     ر ر ر Dمقيا 

 

 

مي توان نتيجره گرفرت كره درجره همبسرتگي برين زيرر ر          6با توجه به جدول شماره 

 مقياسها كمتر از درجه همبستگي بين هر زير ر مقيا  و مقيا  كلي است .  

وجرود يرا عامرل عمرومي اسرت و در      مقياسرها نشران دهنرده      همبستگهاي بين زير ر 

درصد از مجموعره واريرانس را عامرل     33ماده پرسشنامه سالمت عمومي ، 38مجموعه 

و نمرره كلري را    Bبين زير ر مقيا    1/ 91عمومي تشكيل مي دهد . ضريب همبستگي

مي توان ناشي از اين امر دانست كره اضرطراب يرا پديرده بنيرادي اسرت كره مخررج         
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لهاي رواني را تشكيل مي دهد . اما وجود سه زير ر مقيا  ديگر  مشترك نشانگان اختال

، به محققان اجازه خواهد داد تا به ديگر ابعاد نشرانه شرناختي مرورد نظرر خرود دسرت       

 يابند.

( اين امكان را براي پژوهشگران فراهم مري كنرد ترا    HQHپرسشنامه سالمت عمومي )

امه كلي حاصل مري شرود ، دسرت يابنرد     بتواند به اطالعاتي فراتر از آنچه از يا پرشسن

يا محقق كه مي خواهد افراد افسرده و وخيم را متمايز كند  مي توانرد در   .براي مثال ،

بين كساني كه نمرات بااليي در مقيا  كلي دارند فقط آنهايي را انتخراب كنرد كره در    

 نيز نمرات بااليي به دست آورده اند . Dزير ر مقيا  

(قبرل و بعرد از وقروع يرا رويرداد       GQHنامه سالمت عمومي ) محققاني كه از پرسش

مانند يا دگرگوني اجتماعي يا اجراي يا شيوه درمانگري  اسرتفاده مري كننرد ، مري     

آزمون و پس ر آزمون ، درجه تاثير عامل برونري را    توانند با مقايسه سطح نمرات پيش ر  

 در قلمروهاي مختلف نشانه شناختي تعيين نمايند.
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 ر   انتشارات رشدر تهران1383دالور  ر علي  ر  روش تحقيق در علوم تربيتي   

 رررر  انتشرررارات بهمرررن ر تهرررران   1381شررراملو ر سرررعيد ر   سرررالمت روانررري      

 ارات فرهنگ ر تهرانر انتش 1383بهداشت عمومي  -شهسواري ر رو  اهلل 

 ر  انتشارات نورر تهران1383ورزش و تاثير بر سالمت رواني  -كريمي رادر بهمن 

ر انتشرارات نري ر تهرران محمردي ر سريد          1383بهداشت رواني   -ميالني فر ر بهروز  

 انتشارات رشد ر تهران       ر 1383سالمت عمومي   -يحيي

 نتشارات فرهنگ ر تهرانر ا1381بهداشت رواني      محمدي رسيد يحيي

 ر انتشارات بهار ر تهران 1383جسمي    ينورالهي ر مجيد   ورزش و سالمت


