وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه محقق اردبیلی
دانشكدهی ادبیات و علوم انسانی

عنوان پژوهش:

بررسي ميزان عالقه مندي دانشجويان به شعر و شاعري و ارتباط آن با سالمت
رواني

مجری طرح:
دکتر شكراله پورالخاص
همکار طرح:
سوران رجبی

سال1388 :

چکیده:
بررسی ميزان عالقمندي دانشجويان به شعر و شاعري و رابطه آن با سالمت روانی آنان هدف اين پژوهش
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بي شترين در صد عالقه ابراز شده مربوط به شعر غزل با  74/8در صد می با شد .در بين ا شعار نو،
بيشتر شعر آزاد با  62/2درصد مورد عالقه دانشجويان بود و از بين شاعران شعر نو ،سهراب سپهري
با  63/1درصد باالترين درصد انتخاب را داشت .همچنين از بين شاعران شعر عرو ی ،حافظ با 60/4
در صد باالترين ميزان انتخاب را دا شت .نتايج آزمون همب ستگی پير سون ن شان داد كه در دان شجويان
پسر ،بين عالقه به خواندن اشعار شاعران و سالمت روانی و ابعاد آن همبستگی معناداري وجود ندارد
اما بين عالقه به شعر گفتن با جسمانی سازي عاليم ،ا طراب ،افسردگی و اختالل روانی همبستگی مثبت
و معناداري وجود دارد ( .)P<0/001در دان شجويان دختر نيز هر چند كه بين عالقه به خواندن ا شعار
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عالقه به شعر گفتن در دان شجويان دختر با ا طراب ،اف سردگی ،اختالل در عملكرد اجتماعی و اختالل
روانی همبستگی منفی و معناداري وجود دارد ( .)P<0/001اين مطالعه نشان داد كه بين عالقه به شعر
و شاعري با سالمت روانی ارتباط معناداري وجود دارد و يافته جالب اين مطالعه اين بود كه اين ارتباط
در دانشجويان دختر كامالً برعكس يافته اي است كه در دانشجويان پسر بدست آمده است.
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مقدمه
شعر یا چامه یکي از كهنترین گونههای ادبي و شاخهای از هنر ميبا شد .شعر یک گونهٔ ادبي ا ست كه در آن از
زیبایيهای سطح و فرم زبان ،بيان هنری احساسات ،و تکنيکهای خاص بهره گرفته ميشود.
آثار ادبي را به دو دسممتهٔ اصمملي نثر و شممعر تقسمميم ميكنند كه معموالً از جهت خوانش ،زبان ،و تکنيکها توسمما
مخاطب قابل بازشناسي هستند .هویت و تاریخي كه شعر در حوزهٔ كهن و گستردهٔ زبان و فرهنگ فارسي و در
ایران دارد ،با هویت و دیرینگي این هنر واال و پرتأثير در ب سياری از فرهنگها و ك شورهای دنيا ،نظير شعر در زبان
انگليسممي ،تفاوتهای بنيادی دارد .تأثير و تاكيدی كه فارسمميزبانان و ایرانيان بر زیبایي وزن و مفهوم شممعر داشممتهاند،
تقریباً كمنظير است .در حاليكه ترجمهٔ شعر ،بخش اعظمي از این ظرافت را از بين ميبرد و تقریباً تنها زیبایيهای
مفهومي را باقي ميگذارد ،شممهرت شممعر فارسممي در جهان قابل مالحظه اسممت .موالنا جزو معروفترین شممعرای دنيا
ميباشممد و به نقل از بي بي سممي ،در سممالهای گذشممته محبوبترین شمماعر در آمریکا بوده اسممت و این محبوبيت
شممگفتانگيز در حالي رخ داده اسممت كه زمان زیادی از ترجمههای قوی از كارهای او به زبان انگليسممي نميگذرد.
خيام هم از دیگر شاعراني است كه شهرت جهاني دارد .تاثيری كه حافظ ،شاعر معروف ایراني ،بر یوهان ولفگانگ
گوته گذا شته ا ست و دیواني كه این شاعر آلماني با الهام از حافظ سروده ا ست جای ب سي تامل دارد .شعر فار سي
كامالً بر فرهنگها و زبانهای مجاور شامل شبه قارهٔ هند و زبانهای عربي و تركي تاثير گذاشته است.
در زبان فارسي شعر به دو نوع اصلي طبقه بندی ميشود :شعر كالسيک (یا كهن) و شعر نو.

شعر كال سيک یا كهن فار سي به صورت كنوني قدمتي بيش از هزار و صد سال دارد .این گونه شعر كامالً موزون
بوده و وزن آن بر پایه سمماختاری اسممت كه عروض نام دارد .سمماختار اوزان عروضممي برپایهٔ طول هجاهاسممت.و هر
مصراع به قالب هایي تقسيم مي شود كه هجاها باید در آن قالب ها قرار گيرند.و تفاوت شعر هجایي با شعر عروضي
در وجود همين قالب هاست كه شعر هجایي در قالبي قرار نگرفته و بر اساس هجاهای مصراع ساخته ميشود.
شعر نو فار سي با وانهادن قالبهای شعر كال سيک در قرن  14هجری بوجود آمد .این گونه از شعر فار سي آزادی
بسياری را در فرم و محتوا به شاعر ميدهد .نيما یوشيج را پدید آورنده این نوع شعر در ادبيات فارسي ميدانند .شعر
نو به لحاظ محتوا و جریانهای اصلي ادبي حاكم بر آن كامالً با شعر كالسيک فارسي متفاوت است و به لحاظ فرم
و تکنيک ممکن است همانند شعر كالسيک موزون باشد یا نباشد یا وزن آن عروضي كامل باشد یا ناقص ،استفاده
از قافيه در شعر نو آزاد است .معموالً شعر نو فارسي را به سه دسته اصلي تقسيم ميكنند :شعر نيمایي و شعر سپيد و
موج نو.
شواهد رو شني وجود دارد كه ا ستفاده از شعر را از حدود  4قرن قبل از ميالد م سيح ن شان مي دهد .م صریها روی
پاپيروس ترانه مي نوشمممتند و به بيماران مي خوراندند .یونيانيان قدیم «آپولو» خداوند دوگانه دارو و شمممعر را مي
پرستيدند .فروید معتقد است كه مفتون شباهتهای رویا و شعرها به خاطر ارتباطشان با ناهشيار است و توصيه به استفاده
از شعر بعنوان یک مکانيزم دفاعي دارد زیرا هنگاميکه یک شخص بر شناخت درد یا لذت از یک شعر نائل مي شود
هيجاناتش را كه قبالً آنها را سمممركوب كرده ،رها شمممده و شمممخص تهي از بار سمممنگين احسممماس نابهنجار خواهد
شد(بيدگلي مشهدی و پدرام.)1382 ،
به همين خاطر افراد مختلف احتماالً بنابر خصوصيات رواني و شخصيتي خود ،گرایش ویژه به شعر شاعران خاص
داشته باشند و یا تسکين آالم خود را در این مسير یعني شعرخواندن و شعر گفتن بيابند ،دانشجویان نيز به دليل ورود
به دانشگاه و تغييرات محسوس در سبک زندگي خود (ازجمله فاصله گرفتن از سيستم های حمایتي مانند دوستان و
خانواده ،زندگي با افراد جدید و با فرهنگ های مختلف ،محيا خوابگاه و فشمممار امتحانات ،ارتباط بيشمممتر با جن
مخالف و مقوله ازدواج و  )...به جرگه افراد دارای اسممترس مي پيوندند و نيازمند حمایتهای بيشممتر مي باشممند .چراكه

بهره گيری از رو شهای كنارآمدن با چال شهای زندگي مانند ا ستفاده ار سي ستم های حمایتي ،ادبيات ،شعر ،هنر و ...
موجب كاهش تنش ها و احساس آرامش در افراد مي گردد (ریپنتروپ 1و همکاران،)2005 ،
بنابراین با توجه به قدمت تاریخي شعر كالسيک و شعر نو و وجود ارتباط بين شعر و سالمت روان ،هدف این مطالعه بررسي
ميزان عالقه مندی دانشجویان به شعر و شاعری و ارتباط آن با سالمت رواني مي باشد.

بیان مسأله
انسان اجتماعي آفریده شده است و انسان اجتماعي نيازمند ارتباط با دیگران مي باشد .برای ایجاد یک ارتباط موفق
به دو فاكتور نيازمندیم؛ كسي كه آزادانه هرچه مي خواهد دل تنگش بگوید و كسي كه سراپا گوش باشد .اعتراض
به پليدیها ،عشق به زیبایيها ،خالقيت و توان آفرینش زیبایي و از طرفي درك زیبایيهای جهان ،درك رنج هستي،
درك رنج دیگران ،توان طنزپردازی ،توان گریستن و خندیدن ،صبوری  ،گذشت ،اميد و  ...همه و همه از خصوصيات
انسان سالم است كه در فرهنگهای مختلف و ادیان الهي به نوعي به آن خصایص پرداخته شده و ما همه این نمودها را
در ادبيات غني كشورمان و مخصوصاً شعر مشاهده مي كنيم (بيدگلي مشهدی و پدرام.)1382 ،
سرودن شعر و به نظم كشيدن كلمات و الفاظ ،یکي از روش های رایج ادبي در عالم فرهنگ و ادب است .به این
معني كه اشخاصي كه دارای قریحه و ذوق خاصي بوده و هستند ،معاني و مفاهيمي را كه مدنظر دارند در مقام تجلي
و ظهور در قالب الفاظ منظم ،با سجع و قافيه و اوزان خاصي بيان مي كنند .این كيفيت در گفتار اصطالحاً شعر ناميده
مي شود .به عبارت دیگر شعر اصوالً از یک ظریف گویي و نکته سنجي ویژه برخوردار است كه باز به همين جهت
آن را شعر گویند؛ یعني سراینده این منظومه با یک ژرف نگری و موبيني خاصي معاني و مفاهيم را توأم با كنایات و
استعارات و تشبيهات ذكر مي كند و در حقيقت هنری است از عطایای الهي و نعمت های خدادادی كه به اشخاص
داده شده است كه در گاه های الزم چشمه سرشار اندیشه آن ها فوران كرده و سرودهایي را در دسترس قرار مي دهند.

. Rippentrop
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تکيه هوشمندانه سعدی بر روابا متقابل ،جرأت ابراز وجود ،نقش مهارتهای اجتماعي در پيشبرد اهداف فردی و
اجتماعي و حتي مدیریت خانه و جامعه بيانگر نزدیکي ادبيات با مسائل روان شناسي است و استفاده از آن در باال بردن
بهداشت روان نقش بسزایي دارد (بيدگلي مشهدی و پدرام.)1382 ،
شواهد روشني وجود دارد كه استفاده از شعر را از حدود  4قرن قبل از ميالد مسيح نشان مي دهد .مصریها روی
پاپيروس ترانه مي نوشتند و به بيماران مي خوراندند .یونيانيان قدیم «آپولو» خداوند دوگانه دارو و شعر را مي پرستيدند.
فروید معتقد است كه مفتون شباهتهای رویا و شعرها به خاطر ارتباطشان با ناهشيار است و توصيه به استفاده از شعر
بعنوان یک مکانيزم دفاعي دارد زیرا هنگاميکه یک شخص بر شناخت درد یا لذت از یک شعر نائل مي شود هيجاناتش
را كه قبالً آنها را سركوب كرده ،رها شده و شخص تهي از بار سنگين احساس نابهنجار خواهد شد(بيدگلي مشهدی
و پدرام.)1382 ،
بيد گلي مشهدی و پدرام ( )1382در مطالعه ای با عنوان استفاده از شعر در حفظ و ارتقای بهداشت و سالمت روان
چنين نتيجه گيری كردند كه شعر درماني مراجع را قادر مي سازد كه ارتباط محرمانه ای را كه به صورتهای دیگر نمي
تواند اظهار كند ،برقرار نماید .به همين دليل شعردرماني غالباً در موقعي كه سایر روشهای درماني شکست خورده اند
موفق است .همچنين در صورتيکه انسان بتواند غالب و سوار بر احساساتش باشد ،شعر مي تواند به عنوان وسيله ای
برای تخليه هيجانات ،كسب آرامش و حفظ سالمت و بهداشت روان انسان باشد.
خسرواني و گيالني ( )1386در مطالعه ای با عنوان خالقيت و سالمت رواني نشان دادند كه بين هنر و سالمت رواني
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .و دانشجویان رشته های هنر نسبت به دانشجویان گروههای دیگر خالق تر بودند.
حقيقي و همکاران ( )1383در مطالعه ای با عنوان مقایسه ویژگيهای شخصيتي هنرمندان رشته های شعر و ادب،
نمایش ،موسيقي و هنرهای تجسمي با افراد غيرهنرمند شهر اهواز نشان دادند كه بين آزمودنيهای هر یک از چهار
گروه هنری مورد مطالعه با افراد غيرهنرمند از نظر عصبيت ،برون گرایي ،بازبودن ،توافق و وجداني بودن تفاوت وجود
دارد .نتایج فرضيه های فرعي نشان داد كه به جز در شاخص عصبيت كه مقدار  F=1.12و تفاوت مشاهده شده در
گروههای هنرمند و غيرهنرمند معني دار نشد ،در سایر شاخصها ،به ترتيب ،برون گرایي با  ،F=22.32توافق با F=4.05

و وجداني بودن با  F=5.73تفاوتهای معني داری در گروههای هنرمند با گروه غيرهنرمند مشاهده گردید و فرضيه
های تحقيق تأیيد شدند.
اما شعر كه سروده منظم افراد خوش قریحه است ،مانند هر هنر یا ابزار كاربردی دیگر در دو جهت به كار گرفته
شده و مي شود :یکي در طریق بيان حقایق و فضائل و ترویج اشخاص شایسته و الهي و دیگر در راه ترویج فساد و
تعظيم اشخاص ناشایسته و یا هجو كردن افراد پاك و خوب و یا تشبيب كه قسم دوم از شعر در اسالم نهي شده و
گوینده و سراینده آن را رهبران و پيشوایان منحرفين معرفي شده اند (بطحائي .)1381 ،بنابراین با توجه به موقعيت شعر
در فرهنگ اجتماعي كه از جایگاه خاصي برخوردار بوده است و گاه و بي گاه در استدالالت و اثبات آراء و نظریات
به شعر شاعر تمسک جسته و احياناً تلقي به قبول شده ،باید دانست كه نقش شعر و شاعر در نشر فرهنگ و تبليغ
اشخاص و حتي رونق اشياء و اشخاص نقش به سزائي را ایفا كرده و مي كند و بلکه گاه شنونده را به گونه ای منفعل
ساخته است كه او را تابع رأی و نظر شاعر قرار داده است و از خود بي خود ساخته است (بطحائي.)1381 ،
بطور كلي ،دانشجویان ،بهویژه آنهایي كه در اواخر دوران نوجواني و اوایل دوره جواني هستند و تازه وارد دانشگاه
شدهاند به خاطر ماهيت انتقالي زندگيشان همواره در معرض فشار و استرس بوده و عوامل فشارزای بيشماری را
تجربه ميكنند (راس .)1999 ،2این عوامل ميتواند تركيبي از محركهای دروني مانند شخصيت و عوامل بيروني مانند
عوامل فشارزای محيطي باشد .فشارها و استرسهای مفرط بين دانشجویان اغلب به شکست تحصيلي ،بيکاری،
مشکالت سالمت ،ضعف در عملکرد ،ترك تحصيل و در برخي موارد حتي به خودكشي و دیگركشي منجر ميشود.
بنابراین آسيبپذیری قشر دانشجو در مقابل استرسها و مشکالت مختلف ميتواند باعث پایين آمدن سالمت رواني
در آنها گردد (مونک و محمود.)1999 ،
بنابراین سؤالي كه مطرح است اینست كه چه ارتباطي بين عالقه مندی به شعر و شاعری با سالمت رواني در بين
دانشجویان وجود دارد و آیا عالقه به نوع خاصي از شعر و یا شاعر در پيش بيني سالمت رواني افراد مؤثر است؟
با بررسي ادبیات تحقیق مي توان گفت كه پژوهش هاي بسیار كمي در كشورمان در مورد میزان
عالقمندي دانشجويان به شعر و شاعري و رابطه آن با سالمت رواني صورت گرفته و تحقیقات انجام
گرفته بیشتر از نوع تحقیقات مرتبط با موضوع هستند .بنابراين در اين مطالعه میزان عالقه مندي
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دانشجويان به شعر و شاعري و رابطه آن با سالمت رواني در دانشگاههاي محقق اردبیلي و پرديس نمین
بررسي خواهد شد.

اهمیت و ضرورت مسئله
تأمین سالمتي اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر جوان و در حال تحصیل يكي از مسايل اساسي هر
كشوري است كه بايستی آن را از سه بعد جسمي ،رواني و اجتماعي مورد توجه قرار داد .بعد رواني
بهداشت در بسیاري از كشورهاي جهان ،به دلیل توجه اصلي به اولويتهاي بهداشتي همچون بیماريهاي
عفوني و واگیردار در گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است (نورباال و همکاران .)1378 ،اما
مطالعات جديد نشان می دهد فشارزاهاى زياد و مستمر در زندگى افراد (و بويژه دانشجويان) نه تنها سبب
ايجاد اختالالت جسمانى ،روانى و روان تنى مى شود (لونینگ1999 ،3؛ الزاروس و فولكمن1987 ،4؛
استون 5و همكاران 1988 ،به نقل از ساندلر و همکاران )2000 ،6بلكه باعث افت عملكرد تحصیلى آنان
نیز مى شود (پوالدى رىشهرى و همکاران .)1374 ،بنابراين ،اگر اين عوامل استرس زا با استفاده از
روشهای مقابله ای مناسب تحت كنترل قرار گیرد هم احساس شادكامي دانشجويان تأمین مى شود و هم
زمینه پیشرفت تحصیلى آنها مهیا مى گردد .از روشهاي موثر كه موجب شادكامي در بین افراد مي گردد،
بهره گیري از فنون مذهبي مانند نماز و ديگر رفتارهاي مذهبي است .بطوريكه اهمیت مذهب در احساس
9
سالمتي و احساس خوب بودن 7مردم در تحقیقات مختلف مورد تأيید قرار گرفته است (كوينگ ،8مك كالو
و و الرسون.)2001 ،10
بنابراين با توجه به اينکه نتايج مطالعات كشورمان (واحد پژوهش دفتر مشاوره دانشگاه تهران 1376،و
مرادي ،علیلو و پیروي )1380،نشان داده است كه حداقل يك سوم دانشجويان احساس سالمتي و شادكامي
نمي كنند و از طرفي ديگر بهره گیري از روشهاي كنارآمدن با چالشهاي زندگي مانند استفاده ار سیستم
هاي حمايتي ،ادبیات ،شعر ،هنر و  ...موجب كاهش تنش ها و احساس آرامش در افراد مي گردد
(ريپنتروپ 11و همكاران ،)2005 ،به نظر ميرسد كه انجام اقدامات پیشگیرانه در اين زمینه الزم و
ضروري است .از نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان به عنوان راهنمايي در جهت به كارگیري
روشهاي نوين و كارآمد براي روان شناسان و هنرمندان عرصه شعر و ادب فارسي استفاده كرد و افراد
ذيصالح را در توجه هر چه بیشتر به مقوله روان شناختي شعر و شاعري ترغیب كرد.
3
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اهداف پژوهش
هدف كلي این پژوهش بررسي ميزان عالقه مندی دانشجویان به شعر و شاعری و رابطه آن با سالمت رواني در دانشگاه محقق
اردبيلي و دانشکده پردی

نمين مي باشد.

اهداف جزئی پژوهش
 )1تعيين ميزان عالقه مندی دانشجویان به شعر و شاعری به تفکيک جنسيت و رشته تحصيلي.
 )2تعيين ميزان عالقه مندی دانشجویان به قالبهای شعر عروضي.
 )3تعيين ميزان عالقه مندی دانشجویان به شاعران شعر عروضي.
 )4تعيين ميزان عالقه مندی دانشجویان به قالبهای شعر نو .
 )5تعيين ميزان عالقه مندی دانشجویان به شاعران شعر نو.
 )6تعيين رابطه بين ميزان عالقه مندی به شعر و شاعری با سالمت رواني در دانشجویان پسر.
 )7تعيين رابطه بين ميزان عالقه مندی به شعر و شاعری با سالمت رواني در دانشجویان دختر.
سواالت پژوهش
 )1ميزان عالقه مندی دانشجویان به شعر و شاعری به تفکيک جنسيت و رشته تحصيلي چقدر است؟
 )2ميزان عالقه مندی دانشجویان به كدام قالب شعر عروضي بيشتر است؟
 )3ميزان عالقه مندی دانشجویان به كداميک از شاعران شعر عروضي بيشتر است؟
 )4ميزان عالقه مندی دانشجویان به كدام قالب شعر نو بيشتر است؟
 )5ميزان عالقه مندی دانشجویان به كداميک از شاعران شعر نو بيشتر است؟
 )6آیا بين عالقه مندی دانشجویان پسر به شعر و شاعری با سالمت رواني آنان رابطه معني دار وجود دارد؟
 )7آیا بين عالقه مندی دانشجویان دختر به شعر و شاعری با سالمت رواني آنان رابطه معني دار وجود دارد؟

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سالمت روانی :هر ان ساني كه بتواند با م سائل عميق خود كنار بياید ،با خود و دیگران سازش یابد و در برابر تعارض های
اجتناب ناپذیر دروني خود فلج نشود و خود را به وسيله جامعه مطرود نسازد فردی است دارای سالمت رواني (.)DSM-IV
در این مطالعه ميزان سالمت رواني از مجموع نمره ای كه فرد در پرسشنامه سالمت رواني كلبرگ كسب مي كند بدست مي
آید .این نمره اگر پایين تر از  6باشممد بيانگر سممالمت رواني خواهد بود .ميزان نمره ای كه فرد كسممب مي كند حداقل ( )0و
حداكثر ( )28مي باشد.
عالقه مندی به شعر و شاعری :یعني دانشجویاني كه خود شعر مي گویند و در آرزوی شاعر شدن هستند و یا دانشجویاني
كه اشعار شاعران گذشته و حال را مطالعه مي كنند و به شاعر یا شاعران خاصي عالقه وافر دارند.
در این مطالعه ميزان عالقه مندی به شعر و شاعری با استفاده از آزمون محقق ساخته سنجيده مي شود.

چارچوب نظری و پیشینهی مطالعاتی
سالمت روانی
تعریف بیماری روانی:
در زمينة تعریف بيماری رواني سه دیدگاه عمده فقدان سالمتي ،وجود ناراحتي و فرآیند بيمارگونه وجود دارد .طبق دیدگاه
اول ،بيمار به كسي اطالق مي شود كه از سالمتي برخوردار نباشد .در دیدگاه دوم ،تعریف بيماری بر اساس وجود ناراحتي
است ،بر طبق این دیدگاه هر چند عده ای از بيماران جهت درمان به پزشک مراجعه مي كنند اما تعدادی نيز خود را بيمار ندانسته
و اقدامي جهت درمان خود نمي كنند .در دیدگاه سوم یعني فرآیند بيمارگونه ،بيماری تنها بر اساس آسيب جسمي تعریف مي
شود و چون اكثر بيماری های رواني آسيب شناسي جسمي قابل اثبات ندارند از این نظر نمي توان آنها را بيماری دانست (كاپالن
و سادوك 1994 ،ترجمه پورافکاری.)1379 ،
بر اساس منابع جدید اختالل رواني یک بيماری با تظاهرات روان شناختي یا رفتاری همراه با ناراحتي قابل مالحظه و اختالل
كاركرد ناشي از یک آشفتگي زیست شناختي ،اجتماعي ،روان شناختي ،ژنتيک ،فيزیکي یا شيميایي است .كه ارزیابي آن بر
حسب مالكهای موجود در( )2001 ، DSM-IV-TRانجام مي گيرد (پورافکاری.)1380 ،
تعریف سالمت روانی
مشکل تعریف بهداشت رواني از آنجا سرچشمه ميگيرد كه هنوز تعریف صحيح و قابل قبولي برای بهنجاری
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نداریم .البته تعاریف و نقطه نظرهای زیادی با توجه به شرایا و موقعيتهای اجتماعي ،سنن و فرهنگ برای بهنجاری
شده است.
پزشکان و افرادی كه با دید پزشکي به مسئله نگاه ميكنند بهنجاری یا سالم بودن را نداشتن عالئم بيماری 13تلقي
ميكنند و به عبارت دیگر سالمتي و بيماری را در دو قطب مخالف قرار ميدهند و برای اینکه فردی سالم ،بيمار شود
بایستي از قطب سالم به قطب مخالف برود .این امر در بعضي از بيماریها منجمله بيماریهای عفوني ممکن است صادق
باشد ولي در بيماریهای رواني صادق نيست .عدم وجود عالئم بيماری رواني و یا از بين رفتن عالئم بيماری در اثر
درمان ،به این معني نيست كه فرد از سالمت رواني كامل برخوردار و به اصطالح سالم است .بيماران مبتال به صرع،
.Normality
.Normality as Health
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جنون ادواری و انواع افسردگي و نظایر آن از این قبيل هستند .البته این موضوع منحصر به بيماریهای رواني نيست و
در اكثر بيماریهای جسماني نيز صدق ميكند .بيماران مبتال به فشار خون و یا بيماری قند و غيره اگر به علت استفاده
از دارو ،فشار خون عادی و یا قندخون در حد طبيعي دارند دليلي بر سالمتي آنها نيست چون قطع درمان باعث پيدایش
عالئم بيماری خواهد شد.
پزشکان و روانپزشکان بهداشتي 14كه در سازمانهای بهداشتي با طب پيشگيری و برنامههای اجرائي سر و كار دارند و
به اصطالح ،دید بهداشتي دارند مانند اپيدميولوژیستها برای تعریف بهنجاری از نرمال ميانگين 15یا زنگولة معروف
منحني توزیع عمومي استفاده ميكنند و افراد را با خصوصيات افراد ميانگين مقایسه ميكنند .این روش جنبة باليني و
درماني نداشته و جنبة آماری دارد .بعالوه تعيين خصوصيات افراد ميانگين كه از طریق آماری بدست ميآید ،خود
مسئله قابل بحثي است.
روانپزشکان فردی را از نظر رواني سالم ميدانند كه تعادلي بين رفتارها و كنترل او در مواجه با مشکالت اجتماعي
وجود داشته باشد .16از این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک سيستم در نظر گرفته ميشود كه بر اساس
كيفيات تأثير و تأثر متقابل عمل ميكنند .با این دید سيستميک مالحظه ميشود كه چگونه عوامل متنوع زیستي انسان
بر عوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و بالعک

از آن اثر ميپذیرد .به عبارت دیگر در بهداشت و تعادل روان،

انسان به تنهایي مطرح نيست بلکه آنچه مورد بحث قرار ميگيرد پدیدههایي است كه در اطراف او وجود دارند و بر
جمع سيستم و نظام او تأثير ميگذارند و از آن متأثر ميشوند.
روانکاوان و طرفداران فرضيههای روانکاوی (روان تحليلي) از شخصيت ایدهآل صحبت ميكنند و «من» 17را ميانجي
بين خواستههای «نهاد» 18و كنترل و مؤاخذه «فرا من» 19ميدانند و بهنجاری را ميانجيگری صحيح و منطقي بين دو
قدرت «نهاد» و «فرا من» ميدانند.
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كارشناسان سازمان بهداشت جهاني سالمت فکر و روان را این طور تعریف ميكنند« :سالمت فکر عبارت است از
قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغيير و اصالح محيا فردی و اجتماعي و حل تضادها و تمایالت شخصي
به طور منطقي ،عادالنه و مناسب».
لوینسون 20و همکارانش در  1962سالمتي روان را این طور تعریف كرده است« :سالمتي روان عبارت است از اینکه
فرد چه احساسي نسبت به خود ،دنيای افراد ،محل زندگي ،اطرافيان و مخصوصاً با توجه به مسئوليتي كه در مقابل
دیگران دارد ،چگونگي سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعيت مکاني و زماني خویشتن».
كارل مننجر 21ميگوید« :سالمت رواني عبارت است ازسازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امکان به طوریکه باعث
شادی و برداشت مفيد و مؤثر به طور كامل شود».
طبق تعریف واتسون 22مؤس

مکتب رفتارگرایي «رفتارعادی نمودار شخصيت سالم انسان عادی است كه موجب

سازگاری او با محيا و بالنتيجه رفع نيازهای اصلي وضروری او ميشود».
تعریف گينزبرگ 23در مورد بهداشت رواني عبارت است از« :تسلا و مهارت در ارتباط صحيح با محيا بخصوص
در سه فضای مهم زندگي یعني عشق ،كار ،تفریح» .این شخص و همکارانش برای توضيح بيشتر ميگویند« :استعداد
یافتن و ادامه كار ،داشتن خانواده ،ایجاد محيا خانوادگي خرسند ،فرار از مسائلي كه با قانون درگيری دارد ،لذت
بردن از زندگي و استفاده صحيح از فرصتها مالك تعادل و سالمت روان است».
با توجه به تعریف بهنجاری از دیدگاههای مختلف و پيچيدگي علوم رفتاری در پزشکي و عدم تعيين مرز و حد رفتار
عادی ،ارتباط جسم و روان ،رابطه علوم رفتاری با فيزیولوژی و پزشکي از یک طرف و روانشناسي ،فلسفه ،علوم
انساني و جامعه شناسي از طرف دیگر ،كمبود تحقيقات و مطالعات در بيماری رواني و نحوه اجرای انواع پيشگيری
هایي كه پایه و اساس بهداشت را در پزشکي تشکيل ميدهند همگي نقطه ضعفي است كه تعریف ،هدف و
برنامهریزیهای بهداشت رواني را دچار اشکال ميكند.
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مشکالت تعریف بهداشت رواني بقدری آشکار است كه احتياج به ارائه مدارك و دليل ندارد و تعاریف فوق نشان
دهنده وسعت و خامشي است برای آنان كه عالقه به بهداشت در بيماری رواني هستند.
همانطور كه گذشت اكثریت روانپزشکان توانایي سازش با محيا ،انعطافپذیری ،قضاوت عادالنه و منطقي در مواجه
با محروميتها و فشارهای رواني را مالك سالمت و تعادل روان ميدانند و هدف اصلي از درمان بيماران رواني را
قادر كردن آنها به زندگي خانوادگي ،اجتماعي و به اصطالح سازش با محيا است.

از تعاریف فوق چنين استنباط ميشود كه بهداشت رواني ،علمي است برای بهزیستي و رفاه اجتماعي كه تمام زوایای
زندگي از محيا خانه گرفته تا مدرسه ،دانشگاه ،محيا كار و نظایر آن را در بر ميگيرد و در بهداشت رواني آنچه
بيش از همه مورد نظر است «احترام به شخصيت و حيثيت انساني است» و تا هنگامي كه حيثيت و احترام فرد برقرار
نشود سالمت فکر و تعادل روان و بهبود روابا انساني معني و مفهومي نخواهد داشت .روی این اصل بهداشت رواني
را دانش یا هنری ميدانند كه به افراد كمک ميكند كه با ایجاد روشهای صحيح رواني و عاطفي بتوانند با محيا خود
سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکالت از راههای مطلوب اقدام نمایند.
سازمان بهداشت جهاني ،بهداشت رواني را چنين تعریف كرده است :بهداشت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت
جای مي گيرد و بهداشت یعني توانایي كامل برای ایفای نقش های اجتماعي ،رواني  ،جسمي و بهداشت ،تنها نبود
بيماری یا عقب ماندگي نيست.
بهداشت رواني عبارت است از مجموعه عواملي كه در پيشگيری از ایجاد یا پيشرفت روند وخامت اختالالت شناختي،
احساسي و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند .در سال  1964ميالدی جرالد كَپلَن 24بر آن شد كه بر اساس طبقهبندی
سطوح بهداشت عمومي كه در سال  1953توسا هيوليوال 25و گورني كالرك 26صورت گرفته بود ،بهداشت رواني
را نيز در سه سطح مورد بررسي قرار دهد كه عبارتند از پيشگيری اوليه ،27پيشگيری ثانویه 28و پيشگيری سومين.29
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كپلن پيشگيری اوليه یا نوع اول در بهداشت رواني را چنين تعریف ميكند« :كاهش در مقدار بروز موارد اختالل
رواني در یک جامعه ،بوسيله مقابله كردن با شرایا آسيبزا قبل از اینکه ایجاد شوند .هدف آن پيشگيری از بيمار
شدن یک فرد خاص نيست .در مقابل ،كوشش ميكند كه خطر ابتالء به اختالالت را در كل جامعة مورد نظر كاهش
دهد».
تأكيد اساسي در این بخش از پيشگيری ،بر رویکرد به جامعه و جمعيت مورد نظر است كه در آن فعاليتهای پيشگيری
متوجه جمعيت «سالم» است ،با این هدف كه زمينههای رشد و تحول و تکامل سالم رواني را در جامعه به وجود آورد.
بر اساس این رویکرد ،مفهوم پيشگيری در كودكان و نوجوانان جاذبه ویژهای برای متخصصان بهداشت رواني بویژه
روانشناسان داشته است.
پیشگیری اولیه
پيشگيری اوليه اشاره دارد به كاربرد روشها و ابزاری كه در جلوگيری از ظهور بيماری مؤثر هستند و رفتارهای مثبت
را تقویت ميكنند .هدف مداخله در مرحله پيشگيری اوليه جلوگيری از شروع بيماری یا اختالل است ،به نحوی كه
احتمال وقوع آن را در مقطع زماني خاص كاهش ميدهد .در اساس ،پيشگيری اوليه را ميتوان در دو دسته از
فعاليتهای عمده خالصه كرد:
 -1فعاليتهایي كه در ایجاد بيماریها یا اختالالت رواني جلوگيری ميكنند ( منظور مراقبتهای ویژه است).
 --2مداخلههای تحقيقي برای تقویت و تحکيم سالمتي جسمي و رواني.
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Abstract:
Aim of this study was to determine simple and multiple relationships between
leadership styles and emotional intelligence subscales in managers of educational
groups at university of Mohaghegh Ardabili. Statistical population involve all
members of a scientific mission and managers of educational groups at university
of Mohaghegh Ardabili, that all of members and managers selected to sample
(N=118). The nature of subject and research goals necessitate that study method
has been descriptive and correlation. To collecting of data be used the Shutte et al
Emotional Intelligence Scale (EIS) and Bass and Avolio Multifactor Leadership
Style Questionnaire (MLQ form 5X). Results of study indicated that majority of
members has high satisfaction from performance and leadership style in managers.
Also transformational style is high prevalent in managers of educational groups.
Furthermore, predict of variables with use from multivariate regression indicated
that only use of emotional subscale can predicted the transformational and Laissez
faire leadership styles, but use of emotional, emotional regulation, and assessment
and express of emotional (p<0.01) can predicted the transactional leadership
styles. In study of relationship between variables, has positive correlation between
transformational leadership style and emotional intelligence (P<0.05) has negative
correlation between transactional leadership style and emotional intelligence
(P<0.01), but not significant relationship between Laissez faire leadership style and
emotional intelligence. This study show that dimensions of EI high power in
predicte leadership styles in managers of educational groups at university.
Keyword: leadership style, emotional intelligence, scientific mission, group
manager.
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