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 چکيده
افته انجا ی نوجوانان در تیانسان لتیفض رشد و روان سالمت این تحقیق با هدف بررسی

ز رابطه ت و نیفضیلت انسانیو نیز  بررسی مبانی سالمت رواناست و در آن سعی شده به 

ان داد بود. یافته ها نشروش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی بین آنها پرداخته شود. 

سالمت روانی عبارت است از رفاه کامل جسمانی، روانی واجتماعی فرد که بین این که 

عیین های تسه بعد تاثیر متقابل و پویا وجود دارد، بنابراین سالمت روانی یکی از مالک

فضیلت انسانیت به برتری همچنین شود. کننده سالمت عمومی افراد در نظر گرفته می

. فضیلت خصیصه یا کیفیت مثبتی است که به صورت ذهنی از نظر داشتخالقی اشاره ا

اخالقی برتر تلقی شود، و بنابراین به عنوان شالوده، قاعده و حضور اخالقی خوب 

ظمت دهنده ع هایی هستند که به عنوان ارتقاشود. فضایل انسانیت ویژگیارزشگذاری می

ه در نهایت می شد نتیج تضاد فضیلت رذیلت است.شوند. مجمعی و فردی ارزشگذاری می

آنها از عوامل تاثیرگذار و مهم  تیانسان لتیفض رشد نوجوانان در روان سالمت گرفت که؛

است و اگر سالمت روانی نوجوانان در جامعه و شرایط فراهم آمدن آن به خوبی تامین 

یست و اجتماعی آنها و زنشود، می تواند صدمات جبران ناپذیری برای زندگی فردی و 

 .امنیت کل جامعه داشته باشد

سالمت روان، فضیلت انسانیت، سالمت عمومی، معنویت، : واژگان کليدي
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 منيژه رزم آرا

 .مدیر دبیرستان استعداد درخشان مشگین شهر

 
  نام نویسنده مسئول:

 منيژه رزم آرا

 سالمت روان و رشد فضيلت انسانيت در نوجوانان
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 مقدمه
ارائه شده است. مثالً گفته شده است که سالمت روانی یعنی: داشتن تعادل عاطفی و سازش  1تاکنون تعاریف متفاوتی از سالمت روان

، یکپارچگی شخصیت و شناخت خود و محیط. برخی از دانشمندان نیز به جنبه 2اجتماعی، احساس راحتی و آسایش، فقدان بیماری روانی

نبودن است. اما گروه دیگری از روان شناسان  4یا روان پریش 3ز روان نژندسالم طبیعت آدمی پرداخته و معتقدند سالمت روانی بسیار بیشتر ا

با عدم  روانی در واقع مساویگیرند که سالمتپردازند و سپس نتیجه میدر تعریف سالمت روانی به تعریف رفتار نابهنجار یا بیماری روانی می

شود که داشتن هر یک از این مالکها به تنهایی و یا هایی در نظر گرفته میکمال بیماری روانی است. در این دیدگاه ابتدا برای بیماری روانی

تواند نشانگر اختالل روانی باشد. این مالک ها عبارتند از: داشتن رفتار غیر انطباقی، انحراف از متوسط، پریشانی شخصی، به صورت جمعی می

این ترتیب، سالمت روانی با عواطف، تفکر، فضیلتهای انسانی و رفتار آدمی  انحراف از هنجارهای اجتماعی و اختالل در کارکرد اجتماعی. به

ارتباط دارد. یعنی فردی که از سالمت روانی خوبی برخوردار است، می تواند با حوادث روز افزون و مشکالت زندگی مقابله کند؛ اهداف خود 

(. 1333)غضنفری و قدم پور، ه فضیلت های انسانیت را راحتر کسب کند را در زندگی دنبال کند و عملکرد مؤثری در جامعه داشته باشد و کلی

در نهایت اهمیت این مساله از آنجا ناشی می شود که تحقیقات فراوانی درباره این موضوع انجام نگرفته است و از طرفی دیگر تا به امروز 

 ان در بین نوجوانان انجام نیافته است.تحقیقی با این موضوع و در ارتباط با رابطه بین سالمت روان و فضیلت انس

فضیلت به برتری اخالقی اشاره دارد. فضیلت خصیصه یا کیفیت مثبتی است که بصورت ذهنی از نظر اخالقی برتر تلقی شود، و بنابراین 

بعنوان ارتقاء دهنده عظمت هایی هستند که شود. فضایل شخصی و انسانی ویژگیبعنوان شالوده قاعده و حضور اخالقی خوب ارزشگذاری می

شوند. متضاد فضیلت رذیلت است. فضیلت یک الگوی فکری و رفتاری است که بر استانداردهای اخالقی رفیع جمعی و فردی ارزشگذاری می

به سیستم  های اساسی است کهای از ارزشها قرار داد. هر فرد دارای هستهتر ارزشتوان در حوزه گستردهها را میاستوار است. فضیلت

رساند. تمامیت در کاربرد یک ارزش متضمن استمرار آن است و این استمرار یک ارزش را از ها و یا نظراتش مشارکت میاعتقادات، ایده

است در بین نوجوانان نیز فضیلت اخالقی از آن رو که در حال شکل گیری (. 1331، فرخانی نیکخواه) سازدها جدا میاعتقادات، نظرات و ایده

ز ااهمیت دوچندان دارد، چرا که اگر فصیلتهای انسانیت در دوران نوجوانی فراگرفته نشوند در بزرگسالی انتقال آنها بسیار سخت خواهد بود. 

 این رو در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی سالمت روان و رشد فضیلت انسانیت در نوجوانان پرداخته شود.

 

 قاهميت و ضرورت تحقي -1
توان گفت که سالمت روانی در یک تعامل دو طرفه از سویی نتایج انتخاب و متناسب با تغییر و تنش درحوزه رابطه سالمت روانی، می

گردد و از سوی دیگر خود زمینه ساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنش زا محسوب می

گردد. سالمت روان عبارت از قابلیت برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصالح محیط وحل تضادها سر میجهت انتخاب موثر، می

( و 1331،  فر عنایتیباشد. بسیاری از دانشمندان در مطالعات خویش دریافته اند که معنویت تاثیر عظیمی در سالمت روانی افراد دارند )می

تاثیرگذاری بر جامعه پذیری و نیز کسب و رشد فضیلت های انسانیت را دارد. از این رو تالش علمی برای فهم همچنین سالمت روانی توانایی 

 ویژگی های سالمت روانی و نیز فضیلت انسانیت و ارتباط بین آن دو در بین نوجوانان دارای اهمیت و ضرورت است.

 

 سواالت تحقيق -2
 سالمت روان دارای چه مبانی می باشد؟ -

 فضیلت انسانیت دارای چه مبانی می باشد؟ -

 رابطه سالمت روان و رشد فضیلت انسانیت در نوجوانان چگونه است؟ -

 

 اهداف تحقيق -3
 بررسی مبانی سالمت روان. -

 بررسی مبانی فضیلت انسانیت. -

 بررسی رابطه سالمت روان و رشد فضیلت انسانیت در نوجوانان. -

                                                           
1- Mental Health 

2-Mental Illess   

3-Psychopath   

4- Psychotic 
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 روش شناسی تحقيق -4
 ق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.روش تحقی

 

 تعریف متغيرهاي تحقيق -5
سالمت روانی عبارت است از رفاه کامل جسمانی، روانی واجتماعی فرد که بین این سه بعد تاثیر متقابل و پویا وجود سالمت روان: 

شود. سازمان جهانی بهداشت در سال گرفته می های تعیین کننده سالمت عمومی افراد در نظردارد، بنابراین سالمت روانی یکی از مالک

 (.1331، ضیاپور و همکارانمی داند )« حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی واجتماعی نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی»سالمتی را  2001

رت ذهنی از نظر ه صوفضیلت انسانیت به برتری اخالقی اشاره دارد. فضیلت خصیصه یا کیفیت مثبتی است که بفضيلت انسانيت: 

تند که هایی هسشود. فضایل انسانیت ویژگیاخالقی برتر تلقی شود، و بنابراین به عنوان شالوده، قاعده و حضور اخالقی خوب ارزشگذاری می

 (.1331)قادری همکاران،  شوند. متضاد فضیلت رذیلت استبه عنوان ارتقادهنده عظمت جمعی و فردی ارزشگذاری می

 

 تحقيق پيشينه -6
تاثیر خدمات دریافتی بر وضعیت سالمت روان، امید به زندگی و حمایت »( در تحقیقی با عنوان 1331صادقی زریسفی و همکاران )

بیان کرده بودند که؛ با توجه به فشار روانی سنگینی که « اجتماعی زنان مبتال به اچ آی وی مراجعه کننده به مرکز ارائه خدمت شهر کرمان

پذیرتر هستند، الزم است ابعاد فشارهای روانی و - به عفونت اچ آی وی در جامعه متحمل می شوند که البته دراین بین زنان آسیبافراد مبتال

اجتماعی از ایشان به خوبی رصد شود. در این راستا، هدف پژوهش بررسی وضعیت سالمت روان، امید به زندگی و -جنبه های حمایت روانی

ن مبتال به اچ آی وی مراجعه کننده به مرکز ارائه خدمت در شهر کرمان و ارائه الگوی مناسب حمایت اجتماعی به حمایت اجتماعی در زنا

این مطالعه از نوع تلفیقی و دارای اجزای کیفی و کمی بود. مطالعه کیفی به شیوه اکتشافی برای شناخت بهتر  این قشر آسیب پذیر بوده است.

تحلیلی بر روی زنان مبتالی مراجعه کننده به یکی از مراکز حمایتی شهر کرمان انجام شد. -وه مقطعیمحیط پژوهش و قسمت کمی به شی

( پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون 1313ابزار جمع آوری اطالعات عالوه بر مصاحبه زمینه ای، پرسشنامه سالمت عمومی گلدنبرگ )

نتایج نشان داد بعد از مراجعه، وضعیت ایشان به شکل قابل مالحظه ای ارتقا  است.( بوده 1311( و پرسشنامه امید به زندگی میلر )1331)

درصد بهبود پیداکرده بود. همچنین نتایج  33درصد و حمایت اجتماعی  10درصد، سالمت عمومی  32یافته به شکلی که امید به زندگی 

نتایج نشان داد احتماال مراکز ارائه دهنده خدمت ازاین  ود داشت.نشان داد بین نمره سالمت عمومی و امید به زندگی ارتباط قوی مثبت وج

دست می توانند نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی و ارتقا سالمت خانم های مبتال به این عفونت در جامعه داشته 

 باشند و به نیازهای اجتماعی ایشان تا حد زیادی پاسخ دهند.

بررسی وضعیت سالمت روان و مهارت های مقابله ای در زنان سرپرست خانوار »( در تحقیقی با عنوان 1331کاران )عنایتی فر و هم

بیان کرده بودند که؛ زنان سرپرست خانوار گروه آسیب پذیری هستند که در معرض انواع آسیب های روان شناختی و اجتماعی « شهر بیرجند

انجام  1331سی وضعیت سالمت روان و مهارت های مقابله ای زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند در سال قرار دارند.لذا این مطالعه باهدف برر

سال تحت پوشش کمیته امداد شهر بیرجند انجام شد.  20-10نفر از زنان سرپرست خانوار  200این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی  شد.

هر یک از مناطق شهر بیرجند از تخصیص متناسب استفاده شد. جمع آوری داده ها از نمونه گیری به صورت خوشه ای وبرای انتخاب نمونه از

وارد  اس پی اس اسطریق پرسشنامه استاندارد راهبردهای مقابله ای الزاروس و سالمت عمومی صورت گرفت. داده ها پس از جمع آوری در 

 ± 3181میانگین سنی زنان مورد  سکال والیس تجزیه و تحلیل شد.مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و کرو tو توسط آزمون کای اسکوئر، 

پاسخگویان از مهارت های  %1181سالمت روان مطلوب داشتند و  %1181به علت طالق سرپرست شده بودند.تنها  %4181سال بود،  1831

داری مشاهده نشد. در بین متغیرهای دموگرافیک مقابله ای مساله محور برخوردار بودند.بین سالمت روان و مهارت های مقابله ای رابطه معنا

 رتنها وضعیت اشتغال و تحصیالت با سالمت روان ارتباط داشت به طوری که اختالل در کارکرد اجتماعی در زنان شاغل به گونه معناداری باالت

ر داشت، ز با سبک های مقابله ای ارتباط معنادابود وزنانی که تحصیالت باالتری داشتند از افسردگی باالتری برخوردار بودند.وضعیت اشتغال نی

زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه از سالمت روان مناسبی برخوردار  درواقع زنان بیکار نسبت به شاغل هیجان مدارتر بودند. نتایج نشان داد:

 یط زندگی و سالمت روان این زنان احساس می شود.نیستند، بنابراین نیاز به برنامه ریزی در راستای مداخله های موثر و به تبع آن بهبود شرا

ارتباط ابعاد سالمت روان و سالمت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی »( در تحقیقی با عنوان 1331ضیاپور و همکاران )

را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین بیان کرده بودند که؛ سالمت معنوی ازجمله سرمایه های باارزشی است که سالمت روان انسان « کرمانشاه

این  در رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سالمت روان و سالمت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود.
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دند. العه انتخاب شنفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با روش نمونه گیری تصادفی ساده برای مط 211پژوهش مقطعی 

ابزارهای اندازه گیری اطالعات شامل پرسش نامه سالمت روان گلدنبرگ و پرسش نامه سالمت معنوی پولوتزین و الیسون بود. پس از جمع 

عالوه آوری اطالعات، داده ها با استفاده از آزمون آماری پیرسون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخالقی رعایت شده است. 

بر اساس یافته های به دست آمده، میانگین نمره سالمت روانی شرکت  براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

بود. عالوه براین، بین سالمت روانی و سالمت معنوی همبستگی معناداری وجود  3812و میانگین نمره سالمت معنوی آنان  2831کنندگان 

 شترین همبستگی سالمت معنوی نیز با بعد افسردگی و کمترین همبستگی آن با بعد نشانه های جسمانی بود. نتایج نشان داد که؛داشت. بی

ارتقاء سالمت روان قشرهای موثر و سازنده جامعه الزمه پویایی، بالندگی و اعتالی آن جامعه است. نتایج نشان داد که سالمت معنوی در 

المت روان آنان تاثیرگذار بود. ازاین رو، برنامه ریزی برای ارتقای آن ازجمله مسائلی است که مسووالن و سیاست گذاران کارکنان دانشگاه بر س

 مربوط باید مدنظر قرار دهند.

ر بیان کرده بود که؛ د« فضیلت معرفتی، قوه اعتمادپذیر و ویژگی منشی: رویکردی تطبیقی»( در تحقیقی با عنوان 1331خزاعی )

ت شناسی فضیلت، فضیلت معرفتی به دو صورت تعریف شده است، سوسا آن را از سنخ قوای اعتمادپذیر می داند و زگزبسکی آن را از معرف

 نوع ویژگی های منشی. در حالی که هر دو، فضیلت را معرفت ساز دانسته و تبیین و توجیه معرفت را بر پایه آن ممکن می دانند. در پاسخ به

ن دو گانگی در تحلیل، مقاله حاضر نگرش متفاوت فیلسوفان به معنا و ویژگی های معرفت را عامل آن می داند. تعریف سوسا سوال از دلیل ای

ر د از معرفت به باور صادق موجه و انفعالی دانستن آن، یا به حالتی فراتر از داشتن باورهای صادق، که حاصل فعالیتی اختیاری و ارادی است،

ه این منجر می شود که فضیلت را یا از سنخ قوا بدانیم و یا از سنخ ویژگی هایی که برای انجام چنین فعالیتی ضروری اند. زگزبسکی، نهایتا ب

ه ب در نتیجه به رغم اینکه هر دو فیلسوف وجود قوا را برای کسب معرفت حیوانی ضروری می دانند اما نگاه متفاوتشان به معرفت تاملی، نهایتا

یلت منتهی می شود. حتی دخالت دادن عاملیت فاعل در معرفت حکمی و ضروری دانستن برخی ویژگی ها مثل دقت و دو برداشت از فض

 ذهن باز، به عنوان فضیلت باورساز، توسط سوسا، در نتیجه بحث، تغییر چندانی ایجاد نمی کند

شخصیتی، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد الگوی ساختاری روابط فضیلت های »( در تحقیقی با عنوان 1331قادری و همکاران )

بیان کرده بودند که؛ هدف پژوهش بررسی روابط ساختاری فضیلت های شخصیتی، اصالت شخصیت و « شخصی با کسب خرد در دانشجویان

اطات ارتب اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان بود. بدین منظور با طرح یک مدل ساختاری فرضی که بیانگر شبکه ای از

نفر از دانشجویان  200مستقیم و غیرمستقیم بین توانمندی های منش، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با میزان خرد بود، تعداد 

 -نفر دختر( به شیوه نمونه گیری دردسترس، انتخاب و با مقیاس های خرد، ارزش های فعال در عمل 33نفر پسر و  101دانشگاه اصفهان )

سوالی، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی ارزیابی شدند. تحلیل معادالت ساختاری نشان داد بین مولفه های فضایل  12وتاه نسخه ک

و توانمندی های منش، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با میزان خرد در دانشجویان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج 

لفه های فضیلت های شخصیتی، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی روابط معناداری باهم دارند. یافته ها از همچنین نشان داد که مو

برازندگی مناسب ساختار فرضی متغیرهای پژوهش حمایت کرد. یافته های پژوهش حاضر عالوه بر تلویحات کاربردی، چارچوب مفیدی را در 

 رد در دانشجویان فراهم می کند.شناسایی مولفه هایی در روند کسب و رشد خ

مولفه های رفتاراخالقی پرستاران با بیماران برمبنای نظریه اخالق فضیلت »(. در تحقیقی با عنوان 1331نیکخواه فرخانی و همکاران )

ن به شمار می آید. ایبیان کرده بودند که؛ رفتار اخالقی جزئی جدانشدنی از فرایند مراقبت بوده و یکی از بایدهای حرفه پرستاری « محور

پژوهش درصدد بوده است تا با کنکاش در مفهوم اخالق و رفتار اخالقی به واکاوی و کشف مولفه های رفتار اخالقی پرستاران با بیماران 

 باشد. ا بیماران میبپردازد. ازاین رو مساله اصلی این پژوهش، شناسایی و معرفی مولفه ها و زیر مولفه های رفتار اخالقی پرستاران در ارتباط ب

اکتشافی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرستاران بیمارستان های دولتی مشهد  -در این پژوهش، از روش ترکیبی آمیخته

هت جمع نفر از پرستاران با سابقه بودند. ج 111نفر از پرستاران نمونه کشوری و در بخش کمی،  14می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی 

آوری اطالعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده و مدل اولیه رفتار 

گردید. جهت سنجش و برازش مدل از روش تحلیل عاملی -اخالقی مبتنی بر ابعاد و مولفه های رفتار اخالقی پرستاران با بیماران استخراج

« اریایثار و فداک»، «مراقبت آگاهانه و دلسوزانه»نتایج حاصل از پژوهش در قالب سه مولفه اصلی  دی و نرم افزار آموس بهره گرفته شد.تایی

انتزاع گردید که هرکدام دربرگیرنده طبقات فرعی متعددی بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی گویای آن بود که « تکریم بیمار»و 

( نیز با استفاده از CFIمورد تایید قرارگرفتند. شاخص برازش تطبیقی مدل)« آموزش بیمار»لفه ها و زیر مولفه ها به جز زیرمولفه تمامی مو

نتایج حاصل، بیانگر آن بود که پرستاران فضیلت محور در شرایط  برآورد شد که نشان از برازش مدل انتزاع شده دارد. 380نرم افزار آموس 

س حتی حاضر هستند از جان خویش جهت مراقبت از بیماران گذشت نمایند که این امر نشاندهنده سطح باالی روحیه ایثار و بحرانی و حسا

 فداکاری در میان پرستار آن است
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 مبانی نظري سالمت روان -7
 در این بخش به بررسی مبانی نظری سالمت روان پرداخته شده است.

 مفهوم سالمت -7-1
حال شما چطور »ای است و منظور از آن تجربه و کارکرد اجتماعی بهینه روان شناختی می باشد؛ اگرچه سؤال  سالمت سازه پیچیده

رسد، نظریه پردازان معتقدند که موضوع سالمت بسیار پیچیده و بحث برانگیز است. از شروع تالش های عقالنی بسیار ساده به نظر می 1«است؟

چگونه بنا می شود، صورت گرفته است؛ چگونگی  1«زندگی خوب»ای در مورد تجربه بهینه و اینکه  آدمیان تاکنون بحث های قابل مالحظه

تعریف ما از سالمت بر اعمال حکومتی، آموزشی، درمانگری، پدر و مادری کردن و همه تالش هایی که با هدف تغییر آدمی بهتر شدن صورت 

 . می گیرد، تأثیر می گذارد

مت را چنین تعریف کرده است: حالت کامل سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط عدم حضور سال 1سازمان بهداشت جهانی

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سالمت را چنین تعریف می کنند: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،  بیماری یا ضعف و سستی.

تمایالت شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب. این تعریف مشابه تعریف آدلر تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تعارضات و 

است که بهداشت روانی را در سه جمله خالصه می کند. همسازی در زناشویی و کانون خانواده، همسازی با کار و حرفه و باالخره همسازی با 

و تأمین سالمت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه ای است.  برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء و حفظ. دیگران

بی تردید سالمت افراد جامعه وسیله ای برای تکامل انسان است. سالمتی مفهوم وسیعی ندارد. تعریف سالمت در بین فرهنگ ها، گروههای 

 (.1333اران، بخشی پور و همکمتخصص های مختلف و اشخاص با تجارب زندگی گوناگون متفاوت است )

 

 تعاریف سالمت روانی -7-2
توانایی حل مسئله )اصالح محیط فردی و اجتماعی و  -1از سالمت روان شامل چهار قسمت عمده 1تعریف کارشناسان بهداشت و آدلر

مود که عدم سالمت سازگاری و ارتباط با دیگران است و نباید چنین تصور ن -4سازگاری در محیط    -3سازگاری زناشویی  -2حل تعارضات( 

 (. 1311به مفهوم داشتن بیماری یا اختالل است )احدی، 

فرد دارای سالمت روان به نظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و گروههای اجتماعی به 

ل او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعما

 شخصیت سالم، تحقق خویشتن است.  

تشکیل شده است و سالمت روان مستلزم تجربه   11، مسئولیت10، آزادی3به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت

ه کمیت آن، حصول و کاربرد معنویت، آزادی و مسئولیت شخصی این سه عامل است. معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است ن

 (. 1311نیز با خود انسان است )همان، 

استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند، و مؤثر کار کردن در موقعیت های »، بهداشت روانی را 12فرهنگ بزرگ روانشناسی الزاروس

، تعریف کرده است. انجمن کانادایی بهداشت روانی نیز، بهداشت روانی «داشتن دشوار، و انعطاف پذیر بودن و برای ارزیابی تعادل خود توانایی

قسمت اول، نگرش های مربوط به خود، قسمت دوم، نگرش های مربوط به دیگران، و قسمت سوم، نگرش »قسمت تعریف کرده است:  3را در 

خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های  های مربوط به زندگی است. نگرش های مربوط به خود شامل: تسلط بر هیجان های

ساده است. نگرش های مربوط به دیگران شامل: عالقه به دوستی های طوالنی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احساس مسئولیت در 

نات و عالیق خود، توانایی اخذ مقابل محیط انسانی و مادی، و نگرش های مربوط به زندگی شامل: پذیرش مسئولیت ها، انگیزه توسعه امکا

 (. 1311تصمیم های شخصی و انگیزه خوب کار کردن است )احدی، 

(، از سالمت روان تعاریف زیر را ارائه داده است: برخورداری از شخصیت خوشایند و توانایی گرد آمدن با مردم 1331) کاهه و هیودی

خوبی دارد و از زندگی لذت می برد، شخصی که خود را مسئول زندگی شخصی که درباره خویشتن احساس خوشبختی می کند، احساسات 

و روابط خود می داند، شخصی که می تواند با شغل و وظیفه اجتماعی سالمت افراد جامعه به نحو موثری تحت شغل می باشد، زیرا انتخاب 

                                                           
5 - How are you? 

6 - The good life 

7 - World health organization 

8 - Adler 

9 - Spiriual  

10 - Freedom  

11 - Responsibility 

12 - Lazarus 
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ه آن حرفه در بیماری های ناشی از آن قرار می دهد حرفه خاص در بسیاری از موارد مستقیماً فرد را در معرض عوامل بیماریزای مربوط ب

ضمن اینکه با تاثیرگذاری بر سطح درآمد به صورت غیرمستقیم بر طیف اجتماعی، تغذیه، وضع مسکن و سایر فعالیت های فرد هم موثر خواهد 

روانشناسان انسان گرا شباهت دارد. آنها هدف تعریف سازمان بهداشت جهانی با عقاید  بود که همه ی آنها به نحوی در سالمت نقش دارند.

انسان را تالش برای به فعالیت در آوردن عالی ترین استعدادهایش می دانند. در واقع تعریف سالمت به این شیوه به ما  می گوید که مردم 

ند و خلق گر اینکه بتواند زندگی کند، کار کنمی توانند با فقدان شرایط اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی سالم باشد. فرد نمی تواند سالم باشد. م

 (.1331کاهه و هیودی، کند )

های مربوط به دیگران شامل عالقه به دوستیهای طوالنی و احساس تعلق خاطر به یک گروه و احساس مسئولیت در قسمت دوم نگرش

تها، انگیزه توسعه امکانات و عالیق خود و محیط انسانی و مادی است و قسمت سوم نگرشهای مربوط به زندگی که شامل پذیرش مسئولی

 (. 1332توانایی اخذ تصمیمهای شخصی و انگیزه خوب کارکردن است )رسولی و اسالمی، 

سالمتی را رفاه کامل جسمی  1314در سال  WHO بهداشت روانی به معنای سالمت روان از دیدگاه مختلف تعاریف متعددی دارد

 (. 1332؛ ترجمه پورافکاری، 2013ی یا معلولیت تعریف کرده است )سادوک و سادوک، روانی، اجتماعی و نه فقدان بیمار

سالمت روان عبارت است از اینکه فرد چه احساسی »سالمتی روان را این صورت تعریف کرده است  1312و همکاران در 13لوینسون

تی که در مقابله دیگران دارد، چگونگی سازش وی با در آمد نسبت به خود، دنیای افراد، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولی

خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن. از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بهداشت روانی، علمی است برای بهزیستی و رفاه 

یر آن را در بر می گیرد و در بهداشت روانی آنچه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و نظا

و تا هنگامی که حیثیت و احترام فرد برقرار نشود سالمت فکر و « احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است»بیش از همه مورد نظر است 

یا هنری می دانند که به افراد کمک  تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت. روی این اصل بهداشت روانی را دانش

می کند که با ایجاد روشهای صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکالت از راههای مطلوب اقدام 

 (.1332؛ ترجمه پورافکاری، 2013نمایند )سادوک و سادوک، 

تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی داشته باشد. برچسبی که به یک  شیوه و روشی که سالمت و بیماری تعریف می شود، می

رفتار زده می شود، باعث می گردد که ما آن رفتار را مجازات یا درمان کنیم. برای نمونه اکنون الکلیسم به عنوان یک مشکل پزشکی مورد 

بقه بندی اختالالت اهمیت دارد زیرا به طور کلی تشخیص دادگاه توجه قرار گرفت. الکلی ها به کلینیک های درمانی مراجعه می کنند. ط

بیمارستانها و شرکت های بیمه بر اساس آن صورت می گیرد. برای نمونه به سختی شرکت های بیمه، بابت درمان اختالالتی که در راهنمای 

 تشخیص و طبقه بندی اختالالت روانی مشخص نشده، پول پرداخت می کنند.  

ند. کتی مطلق نبوده و نسبی است و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش و با مقایسه خود با دیگران آن را معنی میمفهوم سالم

هایی که سالمت و اصطالح مربوط به آن تعریف شده با جامعه ای که ما در آن به عنوان یک فرد زندگی می کنیم ارتباط زیادی دارد شیوه

   (.1331عنایتی فر و همکاران، )

از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بهداشت روانی، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط 

احترام به »خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و نظایر آن را در بر می گیرد و در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مورد نظر است 

و تا هنگامی که حیثیت و احترام فرد برقرار نشود سالمت فکر و تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و « حیثیت انسانی است شخصیت و

مفهومی نخواهد داشت. روی این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می کند که با ایجاد روشهای صحیح روانی 

 (. 1311ا محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکالت از راههای مطلوب اقدام نمایند )احدی، و عاطفی بتوانند ب

استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند، و مؤثر کار کردن در موقعیت های »، بهداشت روانی را 14فرهنگ بزرگ روانشناسی الزاروس

، تعریف کرده است. انجمن کانادایی بهداشت روانی نیز، بهداشت روانی «وانایی داشتندشوار، و انعطاف پذیر بودن و برای ارزیابی تعادل خود ت

قسمت اول، نگرش های مربوط به خود، قسمت دوم، نگرش های مربوط به دیگران، و قسمت سوم، نگرش »قسمت تعریف کرده است:  3را در 

ان های خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های های مربوط به زندگی است. نگرش های مربوط به خود شامل: تسلط بر هیج

ساده است. نگرش های مربوط به دیگران شامل: عالقه به دوستی های طوالنی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احساس مسئولیت در 

ه امکانات و عالیق خود، توانایی اخذ مقابل محیط انسانی و مادی، و نگرش های مربوط به زندگی شامل: پذیرش مسئولیت ها، انگیزه توسع

( سالمت روانی، واقع بینی، خوشناسی، تغییر انگیزه ها و هدف 1311تصمیم های شخصی و انگیزه خوب کار کردن است. به نظر نوابی نژاد )

 (.1331صادقی زریسفی و همکاران، ها )انعطاف پذیری( و نیز اشتغال به کار خوب و سازنده است )

                                                           
13 - Levisnon 

14 - Lazarus 

http://www.rassjournal.ir/


 631 - 605  ، ص6317 ، زمستان61رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 المرفتار س -7-3

معنی لغوی کلمه سالمت، تمامیت و درستی است. ریشه این کلمه از انگلوساکسون گرفته شده است که با عنوان درستی، سرخوشی و 

 11پاکی به کار می رود. مذهب و سالمت یک ارتباط قوی با هم داشته و هنوز در بسیاری از فرهنگ ها این ارتباط وجود دارد. برای نمونه، ویل

این نتیجه دست یافت که پزشکان مرد که مذهبی بودند و در کشورهای اروپایی به کار طبابت اشتغال داشتند، یک نقش شفا  در پژوهشی به

 (.1311دهنده خوبی ایفا می کردند )احدی، 

 

 چشم انداز تاریخی بر سالمت -7-4
یونانیان قدیم نیز معتقد بودند که سالمت و بهداشت، در ادوار قدیمی، سالمت را پاداش و بیماری را مکافات خداوند می پنداشتند. 

نیروهایی هستند که باعث ایجاد مقاومت بدن در برابر بیماریها می شود آنها سالمت را نتیجه ی سازش کامل موجود زنده و محیط اطراف او 

ین سالمت و بیماری درجه ای قائل نبودند. آنچه یاد می کردند و ب« فقدان بیماری»می دانستند در واقع قدما از سالمت و تندرستی به عنوان 

سمی باشد که به طور عموم  Health امروزه در مجامع بین المللی و منطقه ای بهداشت یا سالمتی از آن یاد می شود. معادل عبارت انگلیسی

 (.1330گروسی، به سالمت بدن اطالق می شود )

ر مورد توجه دانشمندان و مسئوالن بهداشتی و سیاست گذاران دولتی قرار سالمت روان از موضوعات مهمی است که در سالهای اخی

، بهداشت روانی رایکی از اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی و در دستور کار کشورهای WHOگرفته است. بطوری که سازمان بهداشت جهانی 

 (. 1334د شکوفایی انسانهاست )صیادی، عضو قرار داده است زیرا سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی الزمه رش

اختالالت روانی با تاریخ وجود انسان همبستگی نام دارند: آثار موجود بر روی جمجمه ها کشف شده در عملیات حفاری به صراحت 

حیوانات درنده می سپردند  داللت دارد که انسان های اولیه بیماران روانی را از جمع خود اخراج می کردند و آنان را به دست طوفان، سرما و یا

ه ب در زمانهای ماقبل تاریخ حفظ و نگهداری وظیفه و مسئولیت هر انسان بود و آن دسته از افراد که قادرند انجام این امر مهم نبودند محکوم

 (. 1334مرگ بودند )همان، 

زین شده و موجب اختالل رفتار وی و آسیب پذیری نظریه های اولیه درباره اختالالت روانی این بود که شیطان در درون فرد مبتال جایگ

نند اسالمتیش گردیده است. به عبارت دیگر نظریه های اولیه درباره رفتار نابهنجار، نابهنجاری را مربوط به نیروهای جادویی و ماورالطبیعه م

فته فرد به عنوان تنبیهی در برابر نافرمانی از خدایان سال قبل از میالد( رفتار آش 100دیو، شیطان و ارواح خبیثه می دانستند. در یونان قدیم )

 410-311تعبیر می شده است. در خالل عصر طالیی یونان، پیشرفت قابل توجهی در فهم و درمان اختالالت روانی به وقوع پیوست. بقراط )

بدنی، علت اختالالت روانی را اختالل در اعضای  پیش از میالد( مداخله خدایان و دیوها را در ایجاد بیماری ها را رد کرد و بر اساس نظریه

مختلف بدن به خصوص مغز دانست. بقراط معتقد بود که مغز فرمانده بدن است و اختالالت روانی مربوط به اختالل در آن است. همچنین 

 (. 1334یادی، بقراط علت اختالالت روانی را عدم تعادل فرآورده های مزاجی )صفرا، سودا، خون و بلغم( می دانست )ص

 

 ابعاد سالمت روان -7-5
در این قسمت ابتدا مفهوم سالمت، الگوی رایج برای مطالعه و ابعاد مختلف آن را توضیح می دهیم و در ادامه مفهوم سالمت روان و 

و کاهش اختالل در ابعاد مختلف آن را تشریح می کنیم. موضوعات سالمت روان شامل ارتقاء کنش وری بهینه و به همان میزان مداخله 

میباشد. سالمت روان شامل دو بعد گسترده است: اول، سالمت روان شامل عدم حضور اختالل  11کارکرد اجتماعی )کنش وری سازش نایافته(

در کارکرد اجتماعی در جنبه های روان شناختی، هیجانی، رفتاری و اجتماعی می باشد. مشکالت هیجانی و رفتاری شامل مواردی مانند: 

ختالل اضطراب، افسردگی روان گسیختگی و..... هستند، حضور چنین شرایطی عملکرد روزانه را مختل می کنند )مانند عملکرد در مدرسه و ا

روابط بین شخصی( و ممکن است سالمت جسمانی )مانند تالش برای خودکشی( را مورد تهدید قرا دهد. دوم، منظور از سالمت روان کنش 

روان شناختی و اجتماعی می باشد. سالمت روان فقط عدم حضور اختالل نیست بلکه حضور و ارتقای کنش وری بهینه  وری بهینه در ابعاد

، تعامالت بین شخصی مثبت، توانایی کنار آمدن با تنیدگی ها و پریشانی ها از جمله 11شخصی و بین شخصی می باشد. صالحیت جامعه پسند

)بعد  11شد. محققان برای عملیاتی کردن مفهوم سالمت روان از دو سنت فوق یعنی، سنت بالینیمفاهیم مهم در سالمت روان مثبت می با

 (. 1334)بعد دوم( استفاده می کنند )صیادی،  13اول( و سنت روان شناختی

                                                           
15 - Well 

16 - Maladaptive functioning 

17 - Pro- social competence 
18 - Clinical tradition 

19 - Psychological tradition 
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 عوامل مؤثر بر سالمت روانی -7-6

 بسیاری از خصوصیات روانی انسانها از طریق ارث مشخص می شود وضعیت سیستم. 

 مرکزی و غدد داخلی نمونه هایی هستند که از طریق ارث مشخص می شود و بر بهداشت روانی تاثیر دارد. اعصاب 

 عوامل خانوادگی: خانواده از مهم ترین محیط و آرامش است اختالفها و تنشهای خانوادگی مانع بهداشت روانی فرد می شوند. 

ـ انگیزه ـ 3ـ هوش ـ افراد با ضریب هوش باال بهداشت روانی بیشتری دارند.2دـ مراحل رش1عوامل روانی ـ فردی: این عوامل عبارتنداز:

 (.1331عنایتی فر، افرادی که انگیزه و بینش قوی  دارند و این انگیزه را به صورت واقع بینانه تنظیم کرده اند )

له های بهتری با مشکل دارند از بهداشت مهارتهای شخصی ـ افرادی که از مهارتهای ارتباطی اجتماعی حل مسئله برخوردارند و مقاب

 روانی بیشتری برخوردارند.

عزت نفس، از شاخص های اصلی بهداشت روانی داشتن عزت نفس است منظور از عزت نفس میزان احترام و ارزشی  است که شخص 

 (. 1331برای خود قائل می باشد )همان، 

به بهداشت روانی افراد کمک می کند عوامل اجتماعی است داشتن روابط عوامل اجتماعی، بیماریها یکی از مهمترین عواملی که 

یگر داجتماعی با دیگران،معاشرت در رفت و آمدها به انسانها کمک می کند تا در مقابل بحرانها و شرایط ناگوار از زندگی مقابل کنند از طرفل 

 ی افراد در معرض خطر قرار گیرد.فقر، بزهکاری، خشونت، اعتیاد، ضعف اخالقی باعث می شود بهداشت روان

عوامل مضری نتایج تحقیقات در کشور ها و فرهنگهای مختلف جهان نشان داده که اعتقادات باعث افزایش بهداشت روانی می شود   

 (. 1334)صیادی، 
 

 عوامل ژنتيکی -7-7

که ظاهراً جنبه ژنتیکی ندارند نیز ممکن  بسیاری از بیماری ها، تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی هستند گرچه در مورد بیماری هایی

 (.1334است خصوصیات ژنتیکی فرد زمینه مساعد کننده ای برای بیماری فراهم آورد  )صیادی، 

 

 عوامل فردي -7-8 
سن: بیشتر حاالت مربوط به سالمت و بیماری به نحوی با سن مرتبط است نوع بیماری ها، شدت بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آن 

 در سنین مختلف، متفاوت است به عنوان مثال بیماری های قابل انتقال در سنین پایین و بیماری های غیرقابل انتقال و مزمن در سنین باال،

 (. 1334شیوع بیشتری دارد )همان، 

 لوژیک و اجتماعیجنس: به طور کلی گزارش بیماری در زنان و مرگ و میر در مردان بیشتر است. به طبق تفاوت ها تشریحی، فیزیو

زن و مرد نوع و شدت فراوانی بیماری دو جنس متفاوت است در مورد فزونی زن و مرگو میر جنس مذکر به نظر می رسد که نوع کار و رحفه 

 (.1331عنایتی فر و همکاران، و فعالیت های اجتماعی، یکی از علل عمده ی این تفاوت می باشد )

 

 روان شناسی سالمت -7-9
در چند سال اخیر در علم روان شناسی شاخه ای جدید به نام روان شناسی سالمت به وجود آمده است که هدف آن روش های مناسب 

زندگی و جلوگیری از بیماری بر اساس اصول روان شناختی است. روان شناسی سالمت در صدد پاسخ دادن به سواالتی است از قبیل: سالمت 

ک ها و معیارهای سالمت و بیماری روانی کدامند؟ عوامل موثر در سالمت و بیماری روانی و راههای پیشگیری از و بیماری روانی چیست؟ مال

 (.   1331بیماری روانی چیست؟ و در صورت بروز بیماری چگونه می توان آن را درمان کرد؟ )همان، 

 

 سالمت روانی از دیدگاه مکاتب روان شناسی -7-11

 يمکتب روان کاو -7-11-1
با معرفی سه جزء شخصیت در روان انسان )نهاد، من، من برتر( توسط فروید معیاری است که در این مکتب کالسیک برای سالمت 

روان ارائه شده است وجود تعادل در نیروهای روانی می باشد که منظور تعادل بین نهاد من و من برتر از یک سو و تعادل بین سطوح خداگاه 

دیگر می باشد. همچنین فروید فردی را دارای سالمت روان می داند که مراحل رشدی و روانی جنسی را با موفقیت گذرانده و ناخداگاه از سوی 

و هیچ یک از مراحل خاص آن تثبیت نشده باشد هر چند فروید اعتقاد داشت که زندگی بشر همواره با اضطراب و ناکامی همراه بوده و سالمت 

 (. 1332کاظمیان و همکاران، روان رویارویی بیش نیست )
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 نظریه فروید

، سالمت روان وابسته به این است که جامعه تا چه اندازه نیازهای اساسی افراد را برآورده می سازد، اینکه فرد تا چه 20به اعتقاد فروید

 (. 1332اندازه خودش را با جامعه سازگار می کند. در نتیجه سالمت روان بیش از آنکه امری فردی باشد مسأله ای است اجتماعی است )همان، 

خاصی که برای سالمتی روان شناختی ضروری است خودآگاهی است. یعنی هر آن چه که ممکن است در به عقیده فروید ویژگی 

ناخودآگاهی موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود. به عقیده فروید انسان عادی کسی است که مراحل، رشد روان جنسی را با موفقیت 

باشد. به نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فرد به شکلی  گذرانده باشد و در هیچ یک از مراحل، بیش از حد تثبیت نشده

تقسیم می کند و هسته مرکزی بیماری  22و روان پریش 21نامتعارف است. فروید از منظر روان شناسی، انسان نامتعارف را به دو گروه روان نژند

مورد استفاده افراد سالم، روان نژند و روان پریش متفاوت است. شخص  روانی را، اضطراب می داند. به عقیده فروید نوع مکانیسم های دفاعی

 (. 1334، پارسایی و ریاضت و واالیش استفاده می کند )صیادی، 24، شوخ طبعی23سالم از مکانیزم های دفاعی، نوع دوستی

 21نظریه یونگ

این فرآیند خود شدن، فرآیندی طبیعی یا تحقق خود است.  21فرآیندی که موجب یکپارچگی شخصیت انسان می شود فردیت یافتن

می داند. در انسان فردیت یافته، هیچ یک از وجوه شخصیت  21است. این کیفیت در واقع چنان گرایش نیرومندی است که یونگ آن را غریزه

توازنی هماهنگ  ، بلکه همه آنها به21مسلط نیست، نه هشیار و نه ناهشیار، نه یک کنش یا گرایش خاص و نه هیچ یک از سنخ های کهن

، چه ویرانگر و چه سازنده آگاه شوند. باید وجه تاریک طبیعت جوشش های 23رسیده اند. اشخاص فردیت یافته، باید از همه نیروهای سایه

ها نیست، نحیوانی و ابتدایی خود از قبیل میل به ویرانگری یا خودخواهی را دریابند و بپذیرند. این به معنای تسلیم شدن یا رفتن زیر سلطه آ

)خصایص  30بلکه صرفاً پذیرش وجود آنها است. گام بعدی فرآیند فردیت یافتن، ضروت سازش با دوگانگی جنسی روانی است. مرد باید آنیما

زنانه( و زن آنیموس )خصایص مردانه( را بیان کند. ویژگی دیگر یکپارچگی خود است. همه جنبه های شخصیت یکپارچگی و هماهنگی می 

گونه ای که همه آنها بتوانند بیان شوند. پذیرش ناشناخته و مرموز، ویژگی دیگر این افراد است. اشخاص سالم از شخصیتی برخوردارند  یابند به

که یونگ آن را شخصیت مشترک خوانده است. چون دیگر هیچ جنبه شخصیت به تنهایی حاکم نیست، یکتایی فرد ناپدید می شود، دیگر 

 (. 1334ان متعلق به یک سنخ روانی خاص دانست )همان، چنین اشخاص را نمی تو

 31نظریه آدلر

زندگی به عقیده آدلر، بودن نیست بلکه شدن است. آدلر به انتخاب مسئولیت و معناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد و شیوه 

نده است. هدف انسان نیاز به سازگاری با محیط و پاسخ گویی زندگی افراد را متفاوت می داند. محرک اصلی رفتار بشر هدف ها و انتظار او از آی

به آن است. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب و شاداب 

ظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد دارای سالمت روان به ن

خوش را در خانواده و گروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی 

گر سالمت روان شناختی این است که بر تعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف شخصیت سالم، تحقق خویشتن است. از ویژگی های دی

فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباه هایش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش 

د. اشتباه ساسی پرهیز می کناست نه قربانی آنها، آفرینش گری و ابتکار فیزیکی، از ویژگی های دیگر این افراد است. فرد سالم از اشتباه های ا

های اساسی شامل تعمیم مطلق، اهداف نادرست و محال، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل رفتار یا انکار ارزش مندی خود، و 

 (. 1334ارزش ها و باورهای غلط می باشد )صیادی، 

                                                           
20 - Freud 

21 - Neurosis 

22 - Psychosis 

23 - Altruism 

24 - Humor 

25 - Jung 

26 - Individualization 

27 - Instinct 

28 - Archetype 

29 - Shadow 

30 - Anima 

31 - Adler 
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د زندگی خود را براساس واقع بینی طراحی کند و طوری این آدلر معتقد است که فردی از سالمت روان برخوردار است که سعی می کن

برنامه ریزی را دنبال کند که منجر به پدید آمدن احساس حقارت غیر قابل جبران نگردد تأکید آدلر بر روابط بین فردی موجب پدید آمدن 

 (.  1334تحقیقات گسترده ای در زمینه عوامل اجتماعی بیماریهای روانی )همان، 

  32ریک اریکسوننظریه ا

عنوان و مفهومی است که « من»است.  33«من»به عقیده اریسکون سالمت روان شناختی اصوالً نتیجه عملکرد قوی و قدرت مندی 

تنظیم کننده رونی روان است که « من»نشان دهنده توانایی یک پارچه سازی اعمال و تجارب شخص به صورت انطباقی و سازشی است. 

حمایت می کند. هنگامی که رشد انسان و  31و من برتر 34دهی می کند و در نتیجه از انسان در مقابل فشارهای نهادتجارب فرد را سازمان

اجتماعی توانایی ها و استعدادهای مشخصی ظهور  -سازمان های اجتماعی به نحو متناسب هماهنگ شود، در هر کدام از مراحل رشد روانی

ن شناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی می نماید. به عقیده اریکسون سالمت روا

 (. 1332را کسب کند )کاظمیان و همکاران، 

 31نظریه اریک فرام

 پرورانده فرام تصویر روشنی از شخصیت سالم به دست می دهد. چنین انسانی عمیقاً عشق می ورزد، آفریننده است، قوه تعلقش را کامالً

است، جهان و خود را به طور عینی ادراک می کند، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است و در آن ریشه دارد، حاکم و عامل خود 

 دو سرنوشت خویش است و از تمایل جنسی نسبت به محارم، آزاد است. فرام شخصیت سالم را دارای جهت گیری بارور می داند. فرام با کاربر

واژه جهت گیری این نکته را می گوید که جهت گیری گرایش یا نگرش کلی است که همه جنبه های زندگی، یعنی پاسخ های فکری؛ عاطفی 

و حسی به مردم، و موضوع ها و رویدادها را، خواه در جهان و خواه در خود، دربر می گیرد. شخصیت سالم، در روشن ساختن مراد فرام از 

 (. 1332)کاظمیان و همکاران،  31، خوش بختی و وجدان اخالقی31موثر است. این چهار جنبه عبارتند از: عشق بارورجهت گیری بارور 

عشق بارور، الزمه اش رابطه آزاد و برابر بشری است. طرفین ارتباط می توانند فردیتشان را حفظ کنند. عشق بارور از چهار ویژگی مهم 

، احترام و شناخت. تفکر بارور مستلزم هوش، عقل و عینیت است. خوش بختی بخشی جدایی ناپذیر برخوردار است: توجه، احساس مسئولیت

 و پیامد زیستن موافق جهت گیری بارور و همراه همه فعالیت های زایا است. فرام میان دو نوع وجدان اخالقی که عبارتند از: وجدان اخالقی

است. وجدان اخالقی قدرت گرا، نمایان گر قدرت خارجی درونی شده است که رفتار  قدرت گرا، و وجدان اخالقی انسان گرا فرق گذاشته

 (. 1332شخص را هدایت می کند. وجدان اخالقی انسان گرا تداعی خود است و از تأثیر عامل خارجی آزاد است )همان، 

 نظریه هورناي
 است:به عقیده هورنا انسان برخوردار از سالمت روان دارای ویژگی های زیر 

 الف( احساس امنیت می کند و لذا فاقد پرخاشگری و خودشیفتگی است.

ب( قدرتمندی نیازهای ده گانه )محبت و تأیید، شریک سلطه گر، قدرت، بهره کشی، اعتبار، تحسین، پیشرفت یا جاه طلبی، 

جایگزین این نیازها را دارد )کاظمیان و خودبسندگی، کمال، محدود ساخت زندگی( در او خفیف است، به عالوه قابلیت تغییر و تحول و 

 (. 1332همکاران، 

ج( انسان سالم از هر نوع طبقه کلی نیازها، با توجه به اوضاع و احوال مناسب استفاده می کند، در حالی که کودکان فقط به سوی من 

 می روند، نوجوانان در مقابل دیگران می ایستند و سالمندان از دیگران دوری می کنند. 

( انسان سالم به دلیل آگاهی از خود واقعی اش و استعدادهای بالقوه خود تسلیم محض محیط اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه ابتکار د

 و شخصیت خودش را عهده دار می شود. 

 و( شخصیت انسان سالم بر عهده خود اوست نه محیط و اجتماع. 

تعدادهایش کم و بیش آگاه است و خودش بسیاری از مشکالت زندگی اش را حل هـ( انسان سالم خود آگاهی دارد و از خود واقعی و اس

 (. 1334می کند، لذا به دیگران وابستگی ندارد )غباری بناب و همکاران، 

 

                                                           
32 - Erikson 

33 - Ego 

34 - Id 

35 - Superego 

36 - Erich Fromm 

37 - Productive Love 

38 - Moral conscience 
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  33نظریه راجرز

ی مهم ترین میل ذاتی انسان سالم است. همچنین شیوه های خاصی که موجب تکامل سالمت خود م 40به عقیده راجرز، آفرینندگی

و دریافت غیرمشروط  41«ارضای توجه مثبت غیرمشروط»شوند به میزان محبتی بستگی دارند که کودک در شیرخوارگی دریافت کرده است. 

محبت و تأیید دیگران برای رشد و تکامل سالمت روانی فرد با اهمیت است. این افراد فاقد نقاب و ماسک هستند و با خودشان رو راست 

آمادگی تجربه را دارند و لذا بسته نیستند، انعطاف پذیرند و حالت تدافعی ندارند و از بقیه انسان ها عاطفی تر هستند.  هستند. چنین افرادی

زیرا عواطف مثبت و منفی وسیع تر را در مقایسه با انسان های تدافعی تجربه می کنند. به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت شخصیت 

عنی آماده است و در هر تجربه، ساختاری را می یابد و براساس مقتضیات، تجربه لحظه بعدی به سادگی سالم، زندگی هستی دار است ی

دگرگون می شود. انسان سالم به ارگانیزم خویش اعتماد می کند. دیگر ویژگی های انسان سالم عبارتند از: آمادگی کسب تجربه، زندگی 

 (. 1334هستی دار، احساس آزادی )همان، 

 رينظریه مو
( فرد سالم از ساختار روانی خودش آگاهی الزم را دارد. همچنین وی در عین اینکه بین نیازهای مختلفش 1331) 42به عقیده موری

وری متعارضی ندارد، از انواع نیازها نیز به نحو مشخصی استفاده می کند. در انسان سالم بهنجار بین من و من برتر فاصله زیادی وجود ندارد. 

به ترتیب نقش عمده را در کنترل رفتار ایفا می کنند و با  41«من»و آنگاه  44«من برتر»سپس  43«نهاد»د که در انسان سالم ابتدا عقیده دار

نظارت خردمندانه من و مواظبت من برتر تکانه های نهاد به صورت قابل قبول ارضاء می شود.به عقیده موری تمام انسان ها با شدت و ضعف 

هستند؛ اما عقده های شدید، موجب نابهنجاری و بیماری می شوند. موری عقیده دارد که خالقیت و تخیل، قویترین ویژگی متفاوت دچار عقده 

 (. 1334سالمت روان است )غباری بناب و همکاران، 

 41نظریه آبراهام مزلو

ازهای سطوح پایین تر خود یعنی: نیازهای او انسان سالم را خود شکوفا می داند و این گونه بیان می کند که خواستارات تحقق خود، نی

ها نجسمانی، ایمنی، تعلق، محبت و احترام را برآورده ساخته اند. روان پریش و روان نژند نیستند و سایر اختالل های آسیب شناختی ندارند. آ

د، خویشتن خویش را فعلیت و تحقق می الگوهای بلوغ، پختگی و سالمت می باشند. با حداکثر استفاده از همه قابلیت ها و توانایی های خو

، تبخشند. می دانند کیستند و چیستند و به کجا می روند. ویژگی های آنها را می توان فهرست وار نام برد که عبارتند از: ادراک صحیح واقعی

و استقالل،  تن نیاز به خلوتپذیرش کلی طبیعت دیگران و خویشتن، خود انگیختگی، سادگی و طبیعی بودن، توجه به مسائل بیرون از خویش

ه لتازگی مداوم تجربه های زندگی، نوع دوستی، کنش مستقل، تجربه های عارفانه با تجربه های اوج، روابط متقابل با دیگران، تمایز میان وسی

 (. 1334و هدف و خیر و شر، حس طنز مهربانانه، آفرینندگی، مقاومت در مقابل فرهنگ پذیری )همان، 

 

 مکتب شناختی -7-11-2

 41نظریه ویليام گالسر

 انسان سالم بنابر نظریه گالسر کسی است که دارای این ویژگی ها باشد. 

واقعیت را انکار نکند و درد و رنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با موقعیت ها به صورت واقع گرایانه روبرو شود  -1

 (. 1334)صیادی، 

داشته باشد یعنی عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت نماید. هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران  41هویت موفق -2

 احساس ارزشمندی او را تأیید کند. 

 مسئولیت، زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئوالنه رفتار کند. پذیرش مسئولیت، کامل ترین نشانه سالمتی روانی است.  -3

 و به لذت دراز مدت، منطقی تر و منطبق با واقعیت باشد.توجه ا -4

                                                           
39 - Rogers 

40 - Creativity 

41 - Unconditioned positive regard 

42 - Murray 

43 - Id 

44 - Superego 

45 - Ego 

46 - Abraham Maslow 

47 - William Classer 

48 - Success identity 
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بر زمان حال و آینده تأکید نماید نه بر گذشته و تأکید او بر آینده، نیز جنبه درون گری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی  -1

 (. 1332باشد )همان، 

فتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه گالسر نیز بر سه اصل قبول واقعیت، قضاوت در درستی ر 43واقعیت درمانی

 در شخصی این سه اصل تحقق یابد، نشانگر سالمت روانی است.

 10نظریه اليس 

گانه ای را به مثابه معیارهایی برای سالمت روان در نظر گرفته است که عبارتند از: نفع شخصی، رغبت اجتماعی،  13الیس اصول 

خودفرمانی، تحمل، انعطاف پذیری، پذیرش عدم اطمینان، تعهد و تعلق نسبت به چیزی خارج از وجود، تفکر علمی، پذیرش خود، خطر نمودن، 

 (. 1334)غباری بناب و همکاران،  لذت گرایی بلند پایا

 نظریه اریک برن 
معتقد است شخصیت انسان از سه قسمت تشکیل شده است که شامل والد، بالغ و کودک « تحلیل رفتار متقابل»اریک برن در نظریه 

ی و رای حل مشکالت این مکانمی شود. برای اینکه شخصیت سالم و متعادلی داشته باشیم به هر سه حالت خود نیاز داریم. بدین معنی که ب

نیاز داریم تا قادر باشیم به شکل شایسته و مؤثری از عهده زندگی برآییم؛ برای سازگاری سالم با جامعه، به قوانینی که در « بالغ»انی زمانی به 

که در دوران کودکی از آن  خود، به خود برانگیختگی، خالقیت و توانایی مشهودی« کودک»خود داریم نیازمندیم و در حالت « والد»حالت 

 (.1313بهره مند بودیم، دسترسی داریم )آل بویه، 

فرد ایده آل و با ثبات کسی است که برحسب شرایط خاص، به راحتی از یک حالت خود به حالت دیگر آن جابجا می شود. آدم با ثبات 

، فردی دلسوز و با فرهنگ است که سنت های با ارزش گذشته را از نظر بالغ، آدمی واقع بین، منطقی و مسئل است. فرد با ثبات از نظر والد

حفظ می کند. فرد با ثبات از نظر کودک، خودانگیخته، شاد و شوخ طبع است و آدم شوخ طبع است که می تواند دیگران را سرگرم کند )آل 

 (. 1333بویه، 

 نظریه گلدشتاین
ی است که گرایش به خودشکوفایی و تحقق خود دارد و از آشفتگی ( معتقد است که شخص سالم و بهنجار کس1333) 11گلدشتاین

ناشی از حمالت محیط خارجی مضطرب نمی شود، بلکه بر این آشفتگی ها پیروی می شود، و از این پیروزی لذت می برد. وی شخصیت سالم 

 (. 1333انیزم می داند )همان، را مستلزم هماهنگ بودن تشکیالت دستگاه بدن وحدت و هماهنگی، تداوم و تعادل دستگاه ارگ

 

 مکتب هستی گرایی -7-11-3

تار بیان می کند که در ساخ از نظریه پردازان این دیدگاه می توان به آبراهام مزلو اشاره کرد مزلو با معرفی سلسله مراتب نیازهای انسان

زلو م سلسله مراتب نیازی انسان باید در حدودی در هر مرتبه ارضاء نقصان در ارضاء نیازها میتواند فرد را دچار اختالل و بیماری روانی بکند.

رام، زیولوژیک، امنیت، احتمعتقد است که محرکهای بیرونی روی سالمت انسان بسیار تاثیر گذار هستند و اعتقاد دارد که ارضاء نیازهای فی

عشق و خودشکوفایی باعث ایجاد احساس کاهش استرس و تامین احساس آرامش شده و برای پرورش سالمت تن و روان الزم است )آل بویه، 

1333 .) 

 12نظریه فرانکل

 پذیرفتن مسئولیت شخصینگرش فرانکل به سالمت روان تأکید عمده را بر اراده معطوف به معنا می گذارد. جستجوی معنا مستلزم 

است. هیچ کس و هیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش. انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی و زندگی 

 تشکیل شده است و 11و مسئولیت 14، آزادی13روبرو شود و معنایی در آن بیابد. به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت

سالمت روان مستلزم تجربه شخصی این سه عامل است. معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن، حصول و کاربرد 

 (. 1333معنویت، آزادی و مسئولیت نیز با خود انسان است )همان، 

                                                           
49 - Reality therapy 

50 - Albert Ellis 

51 - Goldashtin  

52 - Victor Frankl 

53 - Spiritual 

54 - Freedom 

55 - Responsibility 
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ست ده فرانکل جستجوی هدف در خود، شکبنابر نظریه فرانکل انسان کامل بودن یعنی با کسی یا چیزی فراسوی خود پیوستن، به عقی

خویشتن است. لذا وی هدف رشد تکامل انسان را تحقق خود نمی داند بلکه چیزی باالتر از آن می داند. سالمت روان یعنی از مرز توجه به 

د تحقق می یابد. به طور خود گذشتن، از خود فراتر رفتن به جذب معنا و منظوری شدن. در این صورت خود نیز به طور طبیعی و خود به خو

 خالصه می توان گفت شخص برخوردار از سالمت روانی به عقیده فرانکل دارای این ویژگی ها است:

 مسئولیت هدایت زندگی و سرنوشت خویش را می پذیرد. -2  آزاد یا انتخاب عمل دارد.  - 1

 است.از زندگی معنای مناسبی یافته  -4      معلول نیازهای خارجی نیست. -3

 ارزش های خالقیت، تجربی و گرایشی خودش را نمایان و آشکار می سازد. -1   بر زندگی تسلط آگاهانه دارد. -1

 آینده نگر است. -1   از توجه به خودش فراتر می رود. -1

 توانایی ایثار و دریافت عشق را دارد. -10        تعهد حرفه ای و شغلی دارد. -3

برخوردار از سالمت روان شناختی است. به عقیده فرانکل انسانی که واجد این صفات و خصوصیات باشد عشق هدف نهایی شخص  -11

 (.  1333نامیده می شود )آل بویه،  11«انسان از خود فرارونده»

 

 57مکتب رفتار گرایی و مکتب بوم شناسی -7-11-4
بوم شناسی یعنی مطالعه محیط های زندگی موجودات زنده و مطالعه روابط این موجودات با یکدیگر و با محیط. بدیهی است که زندگی 

 با دیگران از اهم خاصی برخوردار است و اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم که انسان می تواند در دنیای بسته رشد کند. این دیدگاه معتقد

موجود در محیط فیزیکی، مثل سروصدا، آلودگی هوا، زیادی جمعیت، کوچکی محل سکونت و به خطر افتادن حریم، می تواند است که عوامل 

 (. 1334سالمت روانی فرد را به خطر اندازد )صیادی، 

با  ه رفتارهایی منطبقدر میان نظریه های رفتار گرایی می توان به نظریه اسکینر اشاره کرد وی انسان سالم را معادل فردی می داند ک

 و قواعد و قوانین جامعه است به نظر او چنین انسان هایی وقتی با مشکالت روبرو می شوند با ساتفاده از شیوه های اصالح رفتار برای بهبود

ر این رویکرد فرد هنجارسازی رفتار خود و دیگران اقدام می کنند و این شیوه تا رسیدن به هنجارهای مورد پذیرش جامعه ادامه می دهد. د

 (. 1334سالم کسی است که بتواند تا حد امکان از قواعد و اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندی برسد )همان، 

 11نظریه اسکينر

برو وسالمت روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل ر

برای بهبودی و به هنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش  13شود تا هنگامی که از طریق جامعه به هنجار تلقی شود، از طریق شیوه اصالح رفتار

ست ا به طور متناوب استفاده می جوید. به عالوه انسان سالم باید آزاد بودن خودش را نوعی تو هم بپندارد، بداند که رفتار او تابعی از محیط

و هر رفتار توسط معدودی از عوامل محیطی مشخص می گردد. انسان سالم کسی است که تأیید اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب، 

ز ااز محیط و اطرافیانش دریافت می کند. شاید معیار تلویحی دیگر در مورد خصوصیات انسان سالم از دیدگاه اسکینر این باشد که انسان باید 

، نه برای پیش بینی، بلکه برای تسلط بیشتر بر محیط خویش استفاده کند. در این معنا فرد سالم کسی است که بتواند برای انجام هر علم

روش، بیشتر از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندتری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و مانند آن را کنار 

 (. 1334دی، بگذارد )صیا

 

 مبانی نظري فضيلت انسانيت -8
های متفاوتی وجود دارد و از نظر اصطالحی در تعریف فضیلت، دیدگاه فضیلت از نظر لغوی به معنای رجحان، برتری و مزیت است.

سی. بکر، به چاپ رسیده، جمع که در دائره المعارف اخالق، ویراسته الرنس « فضایل»ای به عنوان ادموند پینکافس، این تعاریف را در مقاله

فضیلت عبارت است از کیفیت اکتسابی انسان که خودداری از آن و به »گوید: مک اینتابر در تعریف فضیلت می آوری و بررسی کرده است.

ا را از دست یابی به ها به طور جدی مسازد تا به خیرهای درونی اعمال دست یابیم و فقدان آنای است که ما را قادر میکارگیری آن به گونه

 «دارند.چنین خیرهایی باز می

                                                           
56 - self-transcendent person 

57 - Echology school 

58 - Skinner 

59 - Modification Behaviour 
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وامعی باشند. نوعی شکوفایی که عمدتاً در جفضائل کیفیاتی هستند که برای شکوفایی انسان الزم یا مطلوب می»گوید: جیمز واالس می

 «باشد.دهد و از دیگر اقسام رشد و شکوفایی متمایز میها حاکمند روی میکه سنن و آداب و رسوم بر آن

. حقیقت و معتقد بود که هر انسانی اگر خیر 3. عدالت، 2. زیبایی، 1داند: ق.م( ارزش اخالقی را در سه چیز می341ق.م  421افالطون )

عت اگرداند. مثال شجکند، و لذا به یک معنا تمام فضایل را به حکمت و دانش برمیرا از شر باز شناخت به اولی عمل نموده و از دومی پرهیز می

کند م میی انسان با انسان را تنظیچیزی جز شناسایی آنچه باید از آن ترسید یا نترسید، نیست. عدالت جز این نیست که از قوانینی که رابطه

 ی فضیلت حکمت است و هر حکیمی اخالقی است و از اخالق جدا نیست.آگاه گردد. بنابراین ریشه

طرح کرد. او مدعی شد انسان طالب سعادت است نه خوبی )خیر(. و به تعبیر بعضی از نظر را « سعادت»ارسطو، در باب فضیلت، نظریه 

ارسطو، خوبی همان سعادت است و فضائل وسائلی هستند برای رسیدن به هدفی که سعادت باشد، چون هدف چیزی است که ما آن را آرزو 

گزینیم. اعمال مربوط به وسیله باید انتخابی و اختیاری باشد. پس رعایت یاندیشیم و آن را بر ماش میکنیم و وسیله چیزی است که دربارهمی

ارسطو، بر خالف افالطون، معتقد است که علم و معرفت برای تحصیل فضیلت شرط کافی نیست، عالوه  فضائل امری مربوط به وسیله است.

تدالها ایجاد نمود، باید کاری کرد که نفس به فضائل که رعایت اع بر آن باید نفس را به فضیلت تربیت کرد، یعنی باید در نفس ملکات فضائل را

 (.1331و همکاران،  فرخانی نیکخواه) شودو حد وسطها است، عادت کند و خود بگیرد، و این کار با تکرار عمل میسر می

 

 فضيلت در دوران اسالمی -8-1

قرار دارد. به بیان دیگر فضیلت محوری را در « اخالق دینی»نظریه در مقابل « فضیلت محوری»اند نظریه برخی از محققان ادعا کرده

وب ای ناسازگار با دین محسبینند. حتّی اگر بپذیریم دیدگاه فضیلت محوری در اخالق در خاستگاه خویش نظریهتعارض با اخالق دینی می

ی از تقریرهای انجام شده از نظریه فضیلت، برخاسته از متن توان آن را بر این وصف باقی دانست، چه این که بسیارشود، اما انصافاً نمیمی

های بزرگی همچون مسیحیت، یهودیت و اسالم و حاصل تالش عالمان اخالق این ادیان است. در قرون وسطا طرفداران نظریه فضیلت دین

ام فضیلت محوری در اسالم تأکید داشته، آن محوری در اخالق همگی از عالمان مسیحیت بودند. شمار بسیاری از اخالقیان مسلمان نیز بر نظ

کردند. از این رو ادعای ناسازگاری مطلق این نظریه با نظام اخالق دینی به هیچ رو قابل قبول نیست. اگرچه امروزه برخی از حامیان را ترویج می

ی اکنون نیز طرفداران دیندار اخالق فضیلت کم اند، با این همه حتاین نظریّه که دین باور نیستند به سراغ نظام اخالق فضیلت محور رفته

توان از دل متون دینی به دست آورد. ضمانت و پشتوانه اخالق فضیلت برخاسته از نیستند، آنان بر این باورند که نظریه فضیلت محوری را می

جه آن که فضیلت محوری دست کم در تمام اند و نتیبهرههای دیگر فضیلت محوری از آن بیدین، خود دین است و این مزیتی است که گونه

 (. 1331)قادری و همکاران،  شودتقریرهایش با اخالق دینی مورد نظر خویش را بر پایه فضائل و نیل به ملکات نیکو و اجتناب از رذائل بنا می

ی های جدد، اما اصالحات و تعدیلاناگرچه محققان اخالق اسالمی اغلب تعاریف کلی و مبانی عام خود در فضیلت را از یونانیان گرفته

اند. حقیقت این است که فضیلت مداری در اخالق اسالمی دست کم همچون فضیلت گرایی در اخالق مسیحی است. البته در آن صورت داده

مال تأسف در ا کاند اما بای قابل مشاهده است و نویسندگان مسیحی نیز آن را تبیین کردهسیر فضیلت در تاریخ مسیحیت به صورت برجسته

ها هنوز به واقعیت نرسیده است و این خود فضیلت محوری اسالمی این نکته آشکارا نیست و کامالً متمایز است و حتی در بخشی از قسمت

بررسی و  -1تأکیدی مضاعف بر اهمیت این کار و لزوم پیگیری آن است. آن چه مهم است بررسی اخالق فضیلت اسالمی در سه سطح است: 

 -3بررسی و دقت در فضیلت محوری اسالمی از نظر عارفان مسلمان  -2یق در فضیلت محوری اسالمی از نظر عالمان اخالق اسالمی تحق

 .بررسی و دقت در فضیلت محوری اسالمی از نظر متون دست اول دین )کتاب و سنت(

 الف( اخالق فضيلت محور در ميان علماي اخالق مسلمان
اسالمی در این سطح برخاسته و منشأ گرفته از نظام یونانی است و در اغلب آثار این دانشمندان همچون  شک اخالق فضیلت محوربی

تطهیر االعراق ابن مسکویه، احیاء علوم و کیمیای سعادت غزالی، اخالق ناصری خواجه نصیر الدین طوسی، محجة البیضاء فیض کاشانی و 

و این آثار در بیان چگونگی عالج معضالت اخالقی و رذائل و چگونگی نیل به فضائل، همه در  جامع السعادات نراقی به این مسئله هویدا است

 حدّ باالیی پیرو فضیلت محوری یونانی هستند.

ها در باب شناخت های بسیار شایسته و عمیق آنی  تالش محققان اخالق اسالمی نیست، زیرا دقتاما حقیقت این است که این، همه

های موجود در دوران یونانی از اخالق و کسب فضائل و دوری از رذائل، بررسی ماهیات فضائل، و اصالح بسیاری از دیدگاه حقیقت نفس، هدف

و تطبیق برخی از مسائل اخالقی با متون دینی، همگی قابل ستایش و قدردانی هستند. اما در عین حال، باید اذعان نمود که نظام اخالقی 

 (.1331)قادری و همکاران،  یان مسلمان با آن چه در متون دست اول دین قابال مشاهده است، سازگاری کامل نداردطراحی شده از جانب اخالق
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 ب( اخالق فضيلت محور در ميان عارفان

دهد که دغدغه اصلی اینان حرکت به سوی محبوب حقیقی و معشوق نامتناهی و رسیدن به تحقیق در کار عارفان اسالمی نشان می

ای که در اخالق یونانی و کار بسیاری از اخالقیان مسلمان نا و وصال اوست. از این رو عارفان مسلمان با شیوه تحصیل فضائل به گونهمقام ف

اندیشند و آن کیفیت نیل به وصال خداوند و یابند. عارفان بعد از مقدماتی تنها به یک مسئله میشود، مخالفند و آن را تاجرانه میمشاهده می

اندیشند و دو بال ایمان و توکل به ذات مطلق ی شدن در توحید خاص اوست. ایشان برای رسیدن به این مطلوب تنها به عشق و محبت میفان

 سعی و کوششگردد و آن دوری از محبوب ازلی است. البته بیسازند. ایشان بر این باورند که همه دردها به به یک درد بازمیرا قرین آن می

شود. حاصل آنکه اگر از نظرعارف به فضائل و رذائل بنگریم بکلی ساختاری متفاوت از تر از همه بدون ایمان خالص نمیضت و مهمو بدون ریا

 (. 1331)خزاعی،  آیدشود، بدست میآن چه در میان یونانیان دیده می

 ج( فضيلت از دیدگاه قرآن 
صلح، همزیستی، عفت، تقوا، معنویت، راستی، دوستی و امانت، دارای محتوا رویم، مفاهیم حق، عدالت، وقتی به سراغ تربیت دینی می

گردد. اگر ایمان نباشد اخالق مثل اسکناسی است که شوند، چراکه پشتوانه و اعتبار همه این مفاهیم خداشناسی میو معنایی عمیق می

 پشتوانه نداشته باشد.

نْ غَنِیاا أَوْ إِن یَکُ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ»فرماید: خداوند در قرآن می

هَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا  فَقِیرًا فَاللَّـهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اید، پیوسته اى کسانى که ایمان آورده) «فَإِنَّ اللَـّ

[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد. اگر ]یکى از دو به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید، هر چند به زیان خودتان یا ]به زیان

 [ عدول کنید. و اگرسزاوارتر است؛ پس، از پى هوس نروید که ]درنتیجه از حق خدا به آن دو ]از شما [ طرف دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد، باز

 .دهید آگاه است(به انحراف گرایید یا اعراض نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام مى

دهید، وقتی که پای حقی شهادت می خداوند در این می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، به شدت به عدالت قیام کنید. وقتی که

در میان است فقط خدا را در نظر بگیرید، به ضرر خودتان هم شده باید شهادت بدهید، به ضرر نزدیکانتان هم که شده، باید شهادت بدهید. 

نَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ یَا أَیُّهَا الَّذِی» دهد: خواهند وارد مکه شوند، قرآن چنین دستور میدر سوره مائده وقتی که مسلمین می

ای که مبادا دشمنی با عده « إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  وَاتَّقُوا اللَّـهَ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى بِالْقِسْطِ

ها مسلمان هستند یا نیستند، دشمن هستند هستند شما را از مرز عدالت خارج کند. روی مرز عدالت استوار باشید، فکر نکنید آن دشمن شما

کخواه و همکاران، )نی شناسد، بلکه حتی خود دین مرزی برای فضائل اخالقی نیستیا نیستند. مبنای فضائل اخالقی نه تنها خویش و فامیل نمی

1331 .) 

 

 هاي اسالمیراه تحصيل فضائل بر اساس آموزه -8-2

 های تحصیلهای بدیع و ناگشوده مواجه خواهیم شد. هم اهداف و انگیزهاگر به متون دست اول دین نگاهی بیندازیم با دریایی از آموزه

 خواهیم یافت.ها را در سیر اخالقی و سلوک عملی دیگر گونه یابیم و هم آغازها و انجامفضائل را متفاوت می

ست هایی برای به دانگیزه و هدف تحصیل فضایل با سه بعد نفسانی علم و قدرت و محبت پیوند درونی دارد. در نفس محبّت و کشش

کند هایی را در نفس ایجاد میگرایش شمارد، وجود دارد. علم به کمالآوردن چیزهایی که فاقد آن است و آنرا کمال و قدرتی برای خود می

 ها را غرائز اصلی تلقی کرد که عبارتند از:توان آنهای انسان هستند و میهای اصلی ظهور فعالیتها و کانالدر واقع شاخهکه 

ب( کمال خواهی: هر انسان بدنبال نوعی افزایش کمی یا کیفی مایملک خود و شکوفایی استعدادهایی است که بالقوّه واجد آن است و 

 آورد که بر بهره وجودیش بیافزاید و در یک کالم به دنبال کمال استرا بدست  بدنبال آن است که چیزهایی

باشد و کماالت خود را به نحو جاویدان طلب می کند، از اینرو الف( حبّ بقاء: هر انسان ذاتاً به دنبال بقای خود و آنچه در دست دارد می

بدون بقاء ممکن نیست و فرض کمال جایی است که انسان باقی بماند. این کمال خواهی پیوسته توأم با حب بقاء است چرا که هیچ تکاملی 

 گیرد و در افراد انسانی از درجات متفاوتی برخوردار است. گرایش از علم انسان به سودمند بودن بقاء و حیات برای انسان نشأت می

اش خیلی وسیع است و سعادت است که دائرهج( لذت جویی و سعادت خواهی: سومین غریزه انسان میل به کامجویی لذت طلبی و 

ها را به سه بخش متمایز تقسیم نمود: یک بخش مربوط به بدن انسان و بخش دیگر مربوط به روح و بدن و بخش سوم توان همه آنمی

از این میل به حساب  ها و مظاهری ازتوان همگی جلوهمخصوص روح و روان آدمی هستند. جمال دوستی، عواطف، احساسات و انفعاالت را می

 آورد.

ای آفریده شده که قادر نیست ها بدین معناست که ساختمان روح و روان انسان به گونهاین گرایشات فطری هستند و فطری بودن آن

ج رن اش نسبت به درد ومیلیاز لذت، متنفر و گریزان و به جای آن رنج و مشقت و سختی را طالب باشد. یعنی گرایش وی به لذت و بی
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 یاختیاری او نیست، بلکه بطور تکوینی در او نهاده شده است، امّا آنچه مهمّ است یافتن متعلّق این گرایش فطری در عالم خارج است؛ حقیقت

 که بتواند مصداق میل فطری انسان به لذّت کامل و پایدار باشد. 

وان تگردد. به عبارت دیگر میفراگیر و همه جانبه او برمیتوان ادّعا کرد که حقیقت سعادت و خوشبختی انسان به لذت دائمی و می

گرایی در نظام اخالقی اسالم با لذّت گرایی تنافی ندارد، امّا اسالم به نیازهای فطری انسان نگاهی همه جانبه نگرانه دارد. گفت که فضیلت

عین حال انسان طالب بقاء و نیز کمال طلب نیز هست و لذا لذّتی شمارد، امّا در انسان فطرتاً به دنبال لذّت است و آنرا فضیلتی برای خود می

های زودگذر که استمراری ندارند و کمالی را برای او به بی نهایت را برای او تأمین کند و لذا لذّت مطلوب فطری و نهایی اوست، که گرایش

ه حساب آورد، گرا بتوان مکتبی فضیلتالم را عالوه بر اینکه میی  فطری او نیست. لذا با این تفسیر مکتب اخالقی اسزنند، خواستهرقم نمی

 می توان او را لذّت گرا نیز خواند امّا با تفسیر خاصّی که باید از لذّت و سعادت ارائه داد. 

 که دوام و ثباتتواند مؤید گفتار فوق باشد. در قرآن کریم از لذّت های پایداری به سخن آمده است، رجوع به آیات قرآن کریم نیز می

ن لذّت های کلی برای یافترساند، شاخصههای الینفکّ آنهاست و این مسئله ضمن اینکه رذیله نبودن اصل لذّت را به اثبات میاز جمله ویژگی

 نرا باز شناسیمدهد. از این رو الزم است لذت و سعادت را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهیم و مصداق حقیقی آحقیقی را نیز به دست می

 (.1331)خزاعی، 

 

 لذت طلبی و سعادت طلبی از دیدگاه قرآن کریم -8-3

کند بلکه یک سلسله از تعالیم خود را براساس این میل قرآن کریم نه تنها وجود گرایش به لذت را در انسان انکار و یا آن را محکوم نمی

 برد.د آن بهره میتربیتی خود از وجو سازد و در روشطبیعی انسان مبتنی می

خواهد انسان را برپایبندی و عمل به دستورات دین خدا ترغیب و تشویق کند از وجود این میل و تأثیری که در قرآن هنگامی که می

 برد.اتخاذ روش و رفتار خاصی دارد، بهره فراوان می

کند که اگر از رسد، و او را تهدید میعادت جاودان میدهد که اگر در زندگی راه الهی را بپیماید به لذت و سقرآن به انسان وعده می

شود و سراسر قرآن پر است از بشارت و ها میها و بدبختیها، رنجای تلخ در انتظارش خواهد بود و مبتال به عذاباین راه منحرف شود، آینده

 مژده به سعادت و لذت و یا انذار و تهدید از عذاب و شقاوت.

ها در این کتاب مقدس بکار رفته، معنایش همین است که چون انسان تعبیرهای سعادت، فالح، فوز و امثال آندر همه مواردی که 

فطرتا طالب سعادت، خوشبختی و کامیابی است، باید به دستورات دینی عمل کند، تا بتواند مطلوب و گمشده خود را باز یابد و به هدفی که 

که از دید قرآن وجود این گرایش فطری در انسان مفروض و مورد تأیید است و قرآن آن را نفی  کند برسد و این بدان معناستدنبال می

 دهد.کند، بلکه آن را در مسیر تربیتی صحیح انسان جهت مینمی

 عالوه بر این بیانات و تعابیر کلی قرآن در بعضی آیات از تعبیر ویژه لذت استفاده کرده است:

  «ا خَالِدُونَ یُطَافُ عَلَیْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَکْوَابٍ وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیهَ» د: فرمایدر وعده به صالحان می

[ و شما در آن هستگردانند، و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید ]هایى در برابر آنان مىهایى از طال و جام سینی)

 (جاودانید!

غَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَ» 

مَثَل بهشتى که به پرهیزگاران  «.ا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْى وَلَهُمْ فِیهَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِی النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًمُّصَفًّ

اش دگرگون [ برنگشته؛ و جویهایى از شیرى که مزهعمش[ در آن نهرهایى است از آبى که ]رنگ و بو و طوعده داده شده ]چون باغى است که

ت و [ اساى که براى نوشندگان لذتى است؛ و جویبارهایى از انگبین ناب. و در آنجا از هر گونه میوه براى آنان ]فراهمنشود؛ و رودهایى از باده

ز[ مانند کسى است که جاودانه در آتش است و آبى جوشان انگی]از همه باالتر[ آمرزش پروردگار آنهاست. ]آیا چنین کسى در چنین باغى دل

 هایشان را از هم فرو پاشد؟شود ]تا[ رودهبه خوردشان داده مى

نُوا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِیَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا کَا» فرماید: درباره پاداش شب زنده داران و عبادت کنندگان، حضرت حق می

 (ام.دادند براى آنان پنهان کرده[ آنچه انجام مىبخش دیدگان است به ]پاداشداند چه چیز از آنچه روشنىهیچ کس نمى) یَعْمَلُونَ

 در قرآن اصطالح سعادت نیز بکار رفته و پس از آن این مفهوم با برخورداری از نعمات بهشتی قرین شده است:

خَالِدِینَ فِیهَا مَا  ﴾101﴿فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ  ﴾101﴿نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ یَوْمَ یَأْتِ لَا تَکَلَّمُ » 

وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا  ﴾101﴿ دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ

بختند و [ که چون فرا رسد هیچ کس جز به اذن وى سخن نگوید. آنگاه بعضى از آنان تیرهروزى ]است« )مَا شَاءَ رَبُّکَ عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ 

( تا آسمانها و زمین برجاست، در آن ماندگار 101اى دارند. )اند، در آتش، فریاد و نالهبخت شده( و اما کسانى که تیره101[ نیکبخت. )ى]برخ
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ین اند، تا آسمانها و زم( و اما کسانى که نیکبخت شده101خواهند بود، مگر آنچه پروردگارت بخواهد، زیرا پروردگار تو همان کُند که خواهد. )

 (.1331)نیکخواه و همکاران،  [ بخششى است که بریدنى نیستبرجاست، در بهشت جاودانند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد. ]که این

کند و درباره اوصاف بهشت و آسایش بهشتیان قرآن با تعابیر جالب دیگری نیز تمایل انسان به کسب راحت و دوری از رنج اشاره می

 گوید:می

لَا یَمَسُّهُمْ  ﴾41﴿وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىسُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ  ﴾41﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ  ﴾41﴿تَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ إِنَّ الْمُ»

با سالمت و ایمنى در آنجا داخل »( ]به آنان گویند:[ 41سارانند. )چشمهگمان، پرهیزگاران در باغها و بى« )فِیهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِینَ

( نه رنجى 41. )اندهاى آنان است برکنیم؛ برادرانه بر تختهایى روبروى یکدیگر نشسته[ در سینههاى نفسانى( و آنچه کینه ]و شائبه41« )شوید.

 شوند.رسد و نه از آنجا بیرون رانده مىدر آنجا به آنان مى

در آیه فوق به هر دو بعد مثبت و منفی این گرایش اشاره دارد و از نقش تربیتی هر دو بعد برای هدایت و راهنمایی انسان و جهت دهی 

تی ها یک جهت اثباهای فطری انسان بطور کلی دو رویه هستند و هر یک از آنصحیح این میل استفاده شده است. با توجه با این که گرایش

 جهت نفی، لذت طلبی نیز از قاعده کلی استثنا نیست. دارند و یک 

اشکال است چرا که این یک میل فطری و جبری است. بنابراین، اصل این که انسان طالب لذت باشد و از نظر قرآن مورد تأیید و بی

رّفی گذارد، بلکه ضمن معیخته آزاد نمیشناسد، ولی هیچگاه آن را یله و رها و افسار گسالبته بدیهی است که قرآن این میل را به رسمیت می

 کند.مصداق حقیقی این میل درونی از آن جهت ترغیب به تحصیل فضایل اخالقی و قرار گرفتن در مسیر بندگی استفاده می

ب ها و بیرون کشیدن خود از منجالهای متعالی هم وجود دارد، باید برای نیل به آندر حقیقت انسان وقتی دانست که چنین لذت

های اخروی را بر ها را هم به حساب بیاورد و مورد غفلت قرار ندهد. و لذتهای حیوانی تالش کند و در مقام انتخاب و گزینش، آنلذت

 (.1331)خزاعی، « بل توثرون الحیاة الدنیا و االخره خیر وابقی..»فرماید: های دنیوی ترجیح دهد. همچنانکه خداوند در قرآن هم میلذت
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 گيري نتيجه

مفهوم سالمت روانی جنبه ای از مفهوم کلی سالمت است و به کلیه روشها تدابیر اطالق می گردد که برای جلوگیری از عنوان شد که 

را در سه قسمت تعریف کرده است. قسمت ابتالء به بیماریها روانی به کار می برند. در سالهای اخیر انجمن کانادایی بهداشت روان این مفهوم 

اول نگرشها مربوط به خود که شامل تسلط بر هیجانهای خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده است. قسمت دوم 

ی و انساننگرشهای مربوط به دیگران شامل عالقه به دوستیهای طوالنی و احساس تعلق خاطر به یک گروه و احساس مسئولیت در محیط 

مادی است و قسمت سوم نگرشهای مربوط به زندگی که شامل پذیرش مسئولیتها،  انگیزه توسعه امکانات و عالیق خود و توانایی اخذ 

 (. 1313تصمیمهای شخصی و انگیزه خوب کارکردن است )گروسی، 

ه دانشمندان و مسئوالن بهداشتی و سیاست سالمت روان از موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر مورد توجهمانطور که گفته شد 

یکی از اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی و در دستور کار  گذاران دولتی قرار گرفته است. بطوری که سازمان بهداشت جهان، بهداشت روانی را

برخورداری از خدمات . نهاستکشورهای عضو قرار داده است زیرا سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی الزمه رشد شکوفایی انسا

بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء و حفظ و تأمین سالمت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه ای است. بی تردید سالمت افراد جامعه 

خاص لف و اشهای مخت وسیله ای برای تکامل انسان است. سالمتی مفهوم وسیعی ندارد. تعریف سالمت در بین فرهنگ ها، گروههای متخصص

 (.1331عنایتی فر و همکاران، با تجارب زندگی گوناگون متفاوت است )

سالمت روانی عبارت است از رفاه کامل جسمانی، روانی واجتماعی فرد که بین این سه بعد تاثیر  در نهایت نتیجه گرفته شد بطور کلی

وجوانان لذا اگر نشود. عیین کننده سالمت عمومی افراد در نظر گرفته میهای تمتقابل و پویا وجود دارد، بنابراین سالمت روانی یکی از مالک

را به اندازه کافی نداشته باشند، در نهایت برخی از مالکهای زیست  سالمت روانیعنی  سالمت عمومیدر یک جامعه یکی از مالکهای اصلی 

د کرد و ممکن است مضرات غیرقابل جبرانی برای زندگی فردی او معنوی انسانی و یا فضیلت های انسانی را به خوبی در خود نهادینه نخواهن

و یا کل جامعه به وجود آورد. اگر افراد در سن نوجوانی که زیست اجتماعی آنها شکل می گیرد و ارزش ها و فرهنگ های اجتماعی را در خود 

خصیصه یا کیفیت مثبتی که به صورت ذهنی از نظر و یا نهادینه می کنند نتوانند فضیلت های انسانی را که عبارت بود از؛ برتری اخالقی 

تلقی شود، فرا گیرند احتماال  و به عنوان شالوده، قاعده و حضور اخالقی خوب ارزشگذاری(. 1331)قادری و همکاران، اخالقی برتر تلقی شود 

وین یافته است و اصول و ارزش های اجتماعی در سالهای بزرگسالی فراگیری آنها مشکل تر خواهد بود چرا که شخصیتی اجتماعی افراد تک

مختلف نهادینه شده است و جایگزینی آنها با مواردی از قبیل فضیلت های انسانیت که از نیازهای اساسی زیست اجتماعی و فردی اگر نیز 

هم آنها از عوامل تاثیرگذار و م تیانسان لتیفض رشد نوجوانان در روان سالمتناممکن نباشد، بسیار سخت خواهد بود. در نهایت می توان گفت 

است و اگر سالمت روانی نوجوانان در جامعه و شرایط فراهم آمدن آن به خوبی تامین نشود، می تواند صدمات جبران ناپذیری برای زندگی 

 فردی و اجتماعی آنها و زیست و امنیت کل جامعه داشته باشد.
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 مراجعمنابع و 
 ی؛پژوهش یمجله علم .رانیو معلمان مدارس ا رانیدر مد یشغل تیسالمت روان و رضا نیارتباط ب(. 1311تول، )ب ی،احد [1]

 . 313 -11 .صص4

 .31-34صص شوم، چاپ سمت، انتشارات تهران،. یروان فشار(. 1333)محمد ه،یبو آل [2]

و  تیشخص یها یژگیو نیرابطه ب یبررس (.1333. )احمد ی،خسرو .ریام ،محمد راد ی.عل اری ی،دوست .باب اهلل ،پور یبخش [3]

 . 11-10، صص 2شماره ،  3دوره  ی،مجله دانش و تندرست ی.شغل تیسالمت روان با رضا

 ،نشریه:  فلسفه و کالم اسالمی، فضیلت معرفتی، قوه اعتمادپذیر و ویژگی منشی: رویکردی تطبیقی(. 1331. )زهرا ،خزاعی [4]

 .21 -41، صص 1دوره پنجاه و یکم، شماره 

 یرویکارکنان ن ی دربا سالمت روان یتیشخص یهایژگیو و یشغل تیرابطه رضا یبررس(.1332)رضا ی،اسالم .نبیز ی،رسول [1]

 -31 صص، 2شماره  ،ازدهمیسال ، رانیا یاسالم یارتش جمهور یعلوم پزشک ،دانشگاه یپژوهش یمجله علم .ارتش ینیزم

101 . 

 ارجمند، انتشارات تهران،(. 1332. )یافکار پور: ترجمه. یروانپزشک خالصه(. 2013. )ایرجنیو سادک، و نیامیبن سادوک، [1]

 .130:ص

(. تاثیر خدمات دریافتی بر وضعیت سالمت 1331صادقی زریسفی آتوسا، زین الدینی میمند زهرا و حق دوست علی اکبر. ) [1]

به مرکز ارائه خدمت شهر کرمان، مجله روان، امید به زندگی و حمایت اجتماعی زنان مبتال به اچ آی وی مراجعه کننده 

 .41 -12، صص 1اپیدمیولوژی ایران: دوره  چهاردهم، شماره 

 یکارشناس نامه انیپا. زیتبر دانشگاه انیدانشجو در یامقابله یراهبردها و یروان سالمت نیب رابطه (.1334) نیاسی ،یادیص [1]

 .زیتبر دانشگاه ی،روانشناس رشته ارشد،

(. ارتباط ابعاد سالمت روان و 1331ارسالن؛ وفاپور حسنا؛ یزدانی وحید؛ سعیدی شهرام و زنگنه علیرضا. ) ضیاپور آرش؛ قادری [3]

، 3سالمت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، نشریه: پژوهش در دین و سالمت، دوره چهارم، شماره 

 .33 -44صص 

(. بررسی وضعیت سالمت روان و مهارت های مقابله ای 1331یه؛ حسینی طیبه. )عنایتی فر الهه؛ میری محمدرضا؛ نوروزی انس [10]

 .11 -11، صص 131در زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند، نشریه دانشور پزشکی، دوره بیست و پنجم، شماره 

 مجله. نشجویاندا معنوی تجربیات مقیاس ساخت( .1334) محمدرضا محمدی، و مسعود لواسانی، غالمعلی ؛باقر بناب، غباری [11]

 .211-211صص ،31 شماره شناسی، روان

. آباد خرم شهر نیساکن در یروان وسالمت یا مقابله یراهبردها رابطه یبررس(. 1333) اهلل عزت پور، وقدم روزهیف ،یغضنفر [12]

 .41-14 صص. 31 شماره دهم،  سال ،یروان بهداشت اصول فصلنامه

الگوی ساختاری روابط فضیلت های شخصیتی، اصالت شخصیت و (. 1331. )شکرالهی مژگان و کجباف محمدباقر ؛قادری فرزاد [13]

، صص 4، دوره یازدهم، شماره نشریه: پژوهش در سالمت روانشناختی، اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان

11-1. 

 وپسر دختر انیدانشجو یروان وسالمت یمذهب نگرش سهیمقا(. 1332)مهناز هنرمند، زاده یمهراب و یکبر مقدم، انیکاظم [14]

 .113-111صص. 2 شماره دوم، دوره. نید و یروانشناس مجله. بهبهان واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 331 -331 صص .شماره سوم ،ازدهمیسال  یش.فصلنامه پا .سالمت روان و یشغل تیرضا (.1331طیبه) ی،ودیه .داوود، ههکا [11]

 دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا. من یتیهو یمنزلتها و تیشخص ابعاد رابطه یبررس(. 1330.)یرتقیم ،یفرش یگروس [11]

 .تهران

(. مولفه های رفتاراخالقی پرستاران با بیماران 1331نیکخواه فرخانی زهرا؛ رحیم نیا فریبرز؛ کاظمی مصطفی و شیرازی علی. ) [11]

 .31 -104، صص 1فناوری، دوره یازدهم، شماره برمبنای نظریه اخالق فضیلت محور، نشریه: اخالق در علوم و 

http://www.rassjournal.ir/

