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چکیده
هدف پژوهش حاضر پيش بينی بهزيستی ذهنی دانش آموزان بر اساس حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين بود.
پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی است .در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به
همراه والدين ناحيه  3شهر كرمانشاه بودند كه در سال تحصيلی  1331مشغول به تحصيل بودند .نمونه آماري با استفاده از
روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و برحسب جدول مورگان نسبت به حجم جامعه ،تعداد  323نفر از دانش آموزان
انتخاب شدند .ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه بهزيستی ذهنی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی می باشد.
نتايج بااستفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند گانه نشان دادند كه بين حل مسئله اجتماعی
والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داري مشاهده میشود .بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی
دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد .متغيرهاي سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين
به ترتيب پيش بينی كننده بهزيستی ذهنی دانش آموزان میباشند.
واژههای کلیدی :حل مسئله اجتماعی  -تمايز يافتگی  -والدين  -بهزيستی ذهنی -دانش آموزان

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد می باشد.
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مقدمه
سنين دبستان و راهنمايی و دبيرستان به عنوان سنينی شناخته میشوند كه پايه ريزي شخصيت افراد در بزرگسالی در اين
سنين روي میدهد .لذا توجه به امور تربيتی-آموزشی و مسائل شخصيتی دانشآموزان در هر جامعهاي موجب پرورش افرادي
میشود كه در آينده قادرند امور مختلفی را بهدست گيرند و جامعهي خود را با شايستگی اداره و هدايت نمايند اما منظور از
دانشآموزان ،فقط يک گروه خاص در جامعه نيست .بهعبارت سادهتر ،هر گروهی از دانشآموزان بايد از امكانات مناسبی
بهرهمند باشند .رضايت از زندگی به عنوان يكی از مؤلفههاي بهزيستی ذهنی شامل نگرش فرد ،ارزيابی عمومی وي نسبت به
كليت زندگی خود و يا برخی از جنبههاي زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است .به اين نحو كه اگر كسی
اغلب از زندگی خود راضی باشد و خوشی را تجربه نمايد و گاه هيجاناتی مثل غمگينی و خشم را تجربه نمايد ،بهزيستی درونی
باال خواهد داشت .بر عكس اگر از زندگی خود راضی نباشد و خوشی و عالقه اندكی را تجربه نمايد و هيجانات پيوسته منفی،
مثل خشم و اضطراب را احساس نمايد داراي بهزيستی درونی پايينی است (بدري مقدم.)1331 ،
از سوي ديگر حل مسأله بخشی از تفكر است .حل مسأله كه پيچيدهترين بخش هر عمليات فكري تصور میشود ،به عنوان يک
روند مهم شناختی تعريف میگردد كه محتاج تلفيق و مهار يک سري مهارتهاي بنيادين و معمولی است .حلّ مسأله وقتی
مطرح میشود كه يک موجود زنده يا يک سامانه هوش مصنوعی نداند كه براي رفتن از يک موقعيت به موقعيت ديگر بايد چه
مسيري را بپيمايد .اين نيز خود بخشی از روند يک مسأله بزرگتر است كه يافتن مسأله و شكلدهی مسأله بخشی از آن
میباشد (اسكيان .)1332،
تمايز يافتگی نيز مهمترين مفهوم نظريه سيستمهاي خانواده بوئن )1311( 1است كه در اين نگره ،توانائی ايجاد «تمايز
خود» هسته اي بنيادي نگره ي بوئن مفهوم تعادل در دو سطح درون روانی و فرا روانی (بين فردي) تعريف می شود زيربناي
نظ ري همه مفاهيم اين است كه هميشه نوعی اضطراب مزمن در زندگی وجود دارد اين اضطراب مزمن به عنوان جزء الينفک
زندگی هميشه و در همه موقعيت ها وجود دارد (احمدي .)1331 ،تمايز يافتگی به توانايی تجربه صميميت با ديگران و ماندن
در جوعاطفی و در عين حال استقالل از ديگر افراد اشاره دارد (كلور .)5311،5به دنبال اين هدف است كه اشخاص به طور
مستقل بر اساس شخصيت خود و نه ديگران ،عواطف و افكار خود را كنترل كنند و دنبال «سرنخ هايی» بگردند حاكی از اين
كه چگونه اضطراب و فشارهاي گوناگون بر فرد ظاهرمی شود و چگونه فرد می تواند از همان آغاز بر اضطراب به طرز مؤثري
انطباق پيدا كند (ويفن .)5315،3به گونه اي كه افراد با تمايز يافتگی باال واكنش هاي خود را به صورت منطقی كنترل می
كنند و در مقابل ،افراد با تمايز يافتگی پايين گرايش دارند تا اين كنترل را با واكنش هاي هيجانی و عاطفی اعمال كنند
(پيس.)5313،1
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خانواده از مهمترين نهادهاي اجتماعی است چرا كه پايه هاي خوشبختی و بدبختی انسان در آنجا به وجود می آيد .اخالق و
عواطف خوب و بد انسان در خانواده شكل می گيرد .اگر پدر و مادر در مسير درست باشند ،خانواده براي فرزند سععادت آفعرين
خواهد بود( .قائمی )1311 ،نوج وان و جوان امروز ،كودک گذشته است ،رفتارها و خصوصيات او به دوره كوركی اش وابسته انعد
كه آن را از والدينش كسب نموده است (جاب شيلد .) 5312، 5تأثير عوامل خانوادگی از افكار و عقايد ،اخالق ،عاطفعه و خلعق و
خو در فرزند به حد و ميزانی است كه بعضی از روانشناسان را بر آن داشته تا كودک را آيينه تمعام نمعاي والعدين بيعان كننعد.
كودک معيارهاي اخالقی و جنبه هاي الگويی پدر و مادر را طوري جذب می كند كه تقريبا می توان گفت جزء طبيعت اوست .
چون خانواده پيش از ما تشكيل شده ،لذا پيش از اين كه ما به مرحله آگعاهی برسعيم ،در تعيعين سعبک زنعدگی ،طعرز فكعر و
ساختار روحی ما به طور چشمگيري تأثير می گذارد (كوالليلو و جانستون.) 5312 ، 1
با توجه به اينكه دانش آموزان صاحبان آينده جامعه اند ،و از آنجايی كه بهزيستی ذهنی شرط الزم براي سالمت روانی محسوب
می گردد و يک فرد نمی تواند به خوبی عمل كند وقتی كه دوره هاي طوالنی مدت افسردگی را تجربه كرده است ،بهزيستی
ذهنی دانش آموزان با تأثيري كه بر سالمت روانی آنها دارد ،سالمت جامعه ي فردا را تحت تأثير قرار خواهد داد .در بين دانش
آموزان دوره هاي مختلف تحصيلی ،دوره نوجوانی و ورود به مرحله جوانی مصادف با مقطع متوسطه است .لذا اين مقطع از
اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي كه هر گونه اختالل در سالمت روان اين قشر ،تهديدي براي سرمايه گذاري هاي آينده
جامعه خواهد بود .مرادي ،دهقانی زاده ،سليمانی خشاب )1331( ،حمايت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصيلی :نقش
واسطه اي باورهاي خوداثربخشی تحصيلی را مورد بررسی قرار دادند و نتايج پژوهش حاكی از آن بود كه حمايت اجتماعی -
ادراکشده پيشبينی كننده مثبت سرزندگی و خوداثربخشی تحصيلی است .همچنين ،نتايج تحليل مسير ،نشانگر نقش واسطه-
اي باورهاي خوداثربخشی تحصيلی در رابطهي بين حمايت اجتماعی ادراکشده و سرزندگی تحصيلی بود .يافتهها بر نقش
حمايتهاي دلگرمكننده اجتماع جهت تقويت باورهاي فراگيران و ترغيب توانايیهاي آنان در مقابله با ناماليمات تحصيلی و
نيل به سرزندگی تحصيلی تاكيد دارد .همچنين نتايج در قالب نظريهي شناختی -اجتماعی ،الگوي شناختی الزاروس و ويژگی-
هاي خاص بافت اجتماعی اثرگذار بر دانشآموزان دبيرستانی در ايران مورد بحث قرار گرفتند.
عطادخت ,نوروزي و غفاري ( )1331به بررسی تاثير آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقاي بهزيستی روان شناختی و تاب
آوري كودكان داراي اختالل يادگيري پرداختند و نشان دادند كه آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقاي تاب آوري و تمامی
مولفه هاي بهزيستی روان شناختی (پذيرش خود ،روابط مثبت با ديگران ،خودمختاري ،زندگی هدفمند و رشد فردي) به جز
مولفه (تسلط بر محيط) در دانش آموزان با ناتوانی هاي يادگيري تاثير مثبتی دارد .اين نتايج تلويحات مهمی را در زمينه
آموزش و خدمات مشاوره اي دانش آموزان مبتال به اختالل يادگيري ،به عنوان بخش مهمی از درمان ،به دنبال دارد.
كاكابرايی (  ) 1332در پژوهش خود تحت عنوان تأثير آموزش حل مسئله خانواده محور بر ارتباط والد كودک دانش آموزان
دورۀ ابتدايی ،نشان داد كه برنامه حل مسئله خانواده /مدرسه محور به طور معنی داري موجب افزايش ارتباط والد كودک شد.
آموزش حل مسئله خانواده محور با هدف بهبود تعامل والد – كودک ،مهارتهاي ارتباطی فرزندان را نيز افزايش داده و باعث می
شود تا دانش آموزان از طريق والدين ،از روشهاي مواجه شدن با مسائل و موقعيتهاي اجتماعی كه در شرايط واقعی در خانه و
مدرسه تجربه می كنند ،آگاهی پيدا كنند .همچنين كودكان و نوجوانان ياد می گيرند كه در موقعيتهاي اجتماعی به راه حلهاي
جايگزين بينديشند و بياموزند كه هر مشكلی راه حلهاي مختلفی دارد .تايوانا و مک لين )5312( 2در پژوهش خود نشان دادند
Tiwana & McLean
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كه كنش هاي بين فردي (سرمايه اجتماعی ارتباطی) از راه اثرگذاري بر تلفيق دانش ،تفكر خالق و عملكرد تحصيلی دانش
آموزان را تحت تأثير قرار میدهد .نتايج پژوهش كوالليلو و جانستون ) 5312 ( 1نشان داده است با آموزش مهارت هاي حل
مسئله به والدين تغيير شناخت و ارتباط موثر والدين با كودكانشان ،بهبود چشمگيري داشته است و همچنين باعث درک مثبت
كودكان نسبت به خود و والدينشان شده است.جاب شيلد ) 5312 ( 5نشان داد افزايش مهارت حل مسئله در والدين و كاربست
آن در ارتباط با فرزندانشان باعث تقويت پيوندهاي عاطفی گرديده و اين كودكان در محيط هاي بيرونی كمتر دچار مشكالت
ارتباطی شده اند.بنابراين بايد به اين بعد توجه بيشتري شود .با انجام چنين پژوهش هايی می توان عواملی را كه با افزايش يا
كاهش بهزيستی ذهنی دانش آموزان در ارتباطند ،شناسايی كرده و گامهايی در جهت پيشگيري و شناسايی عوامل مرتبط با
افزايش عاطفه منفی و پايين آمدن رضايت از زندگی برداشته و اقداماتی در جهت افزايش عاطفه مثبت صورت داد .همچنين
انجام چنين پژوهش هايی می تواند منجر به تدارک ديدن كالس ها و دوره هاي آموزشی براي والدين دانش آموزانی شود كه
به دليل فقدان مهارت هاي الزم براي حل مسايل اجتماعی ،اشكال در كنش هاي اجتماعی مطلوب منجر به پايين بودن سطح
سالمت اجتماعی و ناتوانی در تفكيک فرآيندهاي عقالنی و احساسی ناشی از تمايزنايافتگی ،باعث پايين آمدن زيرمقياس هاي
بهزيستی ذهنی فرزندانشان می شوند.بر اين اساس مسئله اصلی در اين تحقيق پيش بينی بهزيستی ذهنی دانش آموزان بر
اساس حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين می باشد.در واقع سوال اصلی پژوهش اين است كه آيا حل مسئله اجتماعی
و تمايز يافتگی والدين توان پيش بينی بهزيستی ذهنی دانش آموزان را دارند؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر باتوجه به هدف كاربردي و شيوه اجرا از نوع همبستگی است.در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه دوم به همراه والدين ناحيه  3شهر كرمانشاه بودند كه در سال تحصيلی  1331مشغول به تحصيل بودند و
تعداد آنها حدود  2333نفر می باشد.نمونه اين پژوهش مشتمل بر  323نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم می باشد
كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و برحسب جدول مورگان استفاده شده است .از اين تعداد
 13نفر به داليل مختلف ريزش داشتند و در مجموع نمونه  323نفر برگزيده گرديدند .براي اين كار ابتدا از بين مدارس
دبيرستان دخترانه موجود در اين شهر ،چهار مدرسه به صورت تصادفی برگزيده و از بين تعداد دانش آموزان آن مدرسه بر
حسب جدول مورگان تعداد  323نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند.
ابزار سنجش
در اين پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است
 )3مقیاس بهزیستی ذهنی شامل دو جزء است  )3مقیاس رضایت از زندگی :دينرو همكاران ( )1312به منظور
اندازه گيري بُعد شناختیِ بهزيستی ذهنی افراد ،نسخه پنج سؤالی مقياس رضايت از زندگی را توسعه دادند .در اين مقياس،
مشاركت كنندگان به هر سؤال بر روي يک طيف هشت درجه اي ليكرت (از  3كامالً مخالف تا  1كامالً موافق) پاسخ ميدهند .با
افزايش نمره افراد در اين مقياس ،نمره آنها در عامل كلی رضايت از زندگی ،افزايش نشان ميدهد .در اين مقياس ،دامنه نمره
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افراد بين كمترين ( )3و بيشترين ( )32به دست می آيد .نتايج مطالعة شكري ( ،)1311نشان داد كه در بين دانشجويان ايرانی
و سوئدي ،نتايج تحليل عاملی اكتشافی و تأييدي رضايت از زندگی از ساختار تک عاملی رضايت از زندگی حمايت كرد .در
نمونه ايرانی ضريب آلفاي كرانباخ مقياس رضايت از زندگی برابر با  ،3/11در نمونه سوئدي برابر با  3/12و در هردو نمونه به
طور كلی برابر با  3/13به دست آمد )5.برنامه عاطفه مثبت و منفی :عاطفه مثبت و منفی :يک ابز ارخودسنجی  53آيتمی
است و براي اندازه گيري دو بعد خطی ،يعنی عاطفه منفی و عاطفه مثبت تهيه و ارائه شده است هر خرده مقياس  13آيتم
دارد كه در آن  13احساس مثبت و  13احساس منفی در قالب كلمات مطرح شده است .آيتم ها از سوي آزمودنيها روي يک
مقياس پنج نقطه اي ( =1بسيار كم ،به هيچ وجه تا  =2بسيار زياد) تا احساسات خود را در چهار بعد :گذشته ،آينده ،حال و به
طور كلی مورد ارزيابی قرار دهند .دامنه نمرات براي هر خرده مقياس  13تا  23است .نتايج مطالعه شكري (1311؛ به نقل از
كاكابرايی و همكاران )1331،نشان داد كه در بين دانشجويان ايرانی و سوئدي ،نتايج تحليل عامل اكتشافی و تحليل عامل
تأييدي عاطفه مثبت و منفی ،از ساختار دو عاملی عاطفه مثبت و منفی حمايت كرد .در نمونه ايرانی ضرايب آلفاي كرونباخ
براي مقياسهاي عاطفه مثبت و منفی به ترتيب برابر با  3/13و  ،3/11در نمونه سوئدي به ترتيب برابر با  3/12و  3/12و در
هردو نمونه به طور كلی به ترتيب برابر با  3/11و  3/11به دست آمد.
)2پرسشنامه حل مسئله اجتماعی هپنر و پترسن (: )3182براي سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهاي حل مسئله
شان تهيه شده است .اين پرسشنامه  32ماده دارد كه براي اندازه گيري چگونگی واكنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی
شده است سه عبارت از پرسشنامه براي اهداف پژوهشی است و نمره گذاري نمی شود .پرسشنامه حل مسئله بر مبناي
چرخش تحليل عاملی داراي  3زير مقياس مجزا است:اعتماد به حل مسائل با  12عبارت ،سبک گرايش -اجتناب با  12عبارت،
كنترل شخصی با  2عبارت.كليد و نمره گذارياين پرسشنامه بر مبناي  2سطح مقياس ليكرت با نمرات پائين كه نشان دهنده
باالترين سطح اگاهی از تواناييهاي حل مسئله است ( = 1كامال موافقم =5به طور متوسط موافقم = 3اندكی موافقم= 1
اندكی مخالفم =2به طور متوسط مخالفم= 2كامال مخالفم( .براي پيشگيري از سوء گيري در پاسخدهی  12عبارت با بيان
منفی آورده شده است (به شكل معكوس نمره گذاري می شود (نمره كل پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست می
آيد .پرسشنامه حل مسئله با چندين نمونه از آزمودنی ها تنظيم و آزمايش شده است .آن همسانی درونی نسبتا بااليی با
مقادير آلفايی بين  3,15تا  3,12در خرده مقياس ها  3,15و  3,33براي مقياس كلی دارد .روايی آزمون نشان داد كه ابزار
سازه هايی را اندازه گيري می كنندپايايی بازآزمايی نمره كل پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنه اي از  3,13تا 3,13
گزارش شده كه بيانگر اين است كه پرسشنامه حل مسئله ابزاري پايا براي سنجش توانايی حل مسئله است .اين پرسشنامه
توسط رفعتی و با راهنمايی خسروي در سال  1312ترجمه و براي اولين بار در ايران استفاده شد .آلفاي كرونباخ به دست آمده
در تحقيق خسروي ،درويزه و رفعتی ( 3,12)1311گزارش شده است كه در حدقابل قبولی است.
 )1پرسشنامه تمایز یافتگی
اين پرسشنامه توسط اسكورن ( )5333ساخته شده است ،ابزاري  12سوالی بوده كه به منظور سنجش ميزان تمايز يافتگی
افراد به كار می رود .اين پرسشنامه با مقياس ليكرت و در يک رديف  2گزينه اي درجه بندي شده است .پرسشنامه مذكور از 1
خرده مقياس هم آميختگی عاطفی با ديگران ،جايگاه من ،گريز عاطفی و واكنش پذيري عاطفی تشكيل شده است.
اسكيان ( )1312پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از ضرايب آلفاي كروبناخ  3/11محاسبه كرده و همچنين ضريب آلفاي
كرونباخ محاسبه شده توسط اسكورن و فريد لندر 3/11 ،می باشد .ضريب آلفاي اين پرسشنامه در پژوهشی كه توسط پلچ
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پاپكو (5331؛ به نقل از خزائی )1312 ،صورت گرفت  3/12گزارش شده است .احمدي ( )1311در پژوهش خود ضريب آلفاي
كرونباخ  3/33را براي اين پرسشنامه بدست آوردند كه ثبات و پايايی باالئی را براي اين پرسشنامه نشان می دهد و با يافته
هاي اسكيان ( )1311و پلچ پوپكو و اسكورن و فريدلندر ( )5333هماهنگ می باشد .روايی پرسشنامه در پژوهش هاي قبلی
گزارش و تاييد شده است.
یافته ها
جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار نمره متغيرهاي حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی در بين
دانش آموزان
ميانگين

متغير

انحراف معيار

تعداد

حل مسئله اجتماعی

135/25

51/11

323

اعتماد به حل مسائل

21/35

3/51

323

كنترل شخصی

12/25

3/12

323

سبک گرايش -اجتناب

35/11

3/11

323

تمايز يافتگی

123/25

51/11

323

واكنش پذيري عاطفی

31/25

1/11

323

جايگاه من

31/25

1/11

323

گريز عاطفی

33/25

1/11

323

هم آميختگی با ديگران

52/25

2/11

323

بهزيستی ذهنی

21/25

3/11

323

در جدول  1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی در بين
دانش آموزان را نشان می دهد.
جدول  :5ضرايب همبستگی ساده بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان
متغير
پيش بين

بهزیستی
ذهنی

ضريب
همبستگی
()r

شاخص آماري
متغيرمالک

سطح
معنی داري ()p

حل مسئله اجتماعی

3/33

3/3331

اعتماد به حل مسائل

3/32

3/3331

كنترل شخصی

3/55

3/335
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()n
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سبک گرايش -اجتناب

3/322

3/11

همان طوريكه در جدول  5نشان داده شده است بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانعش آمعوزان رابطعه
مثبت معنی داري مشاهده میشود P> 3/3331( .و  .)r =3/33به عبارت ديگر ،هر چه حعل مسعئله اجتمعاعی والعدين بيشعتر
داشته باشند به همان اندازه دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشتري برخوردار خواهند بود.

جدول  . 3ضرايب همبستگی ساده بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان
متغير
مالک

ضريب
همبستگی
()r

شاخص آماري
متغير پيش بين

سطح
معنی داري
()p

بهزیستی ذهنی

تمايز يافتگی

3/13

3/3331

واكنش پذيري عاطفی

3/31

3/3331

جايگاه من

3/53

3/351

گريز عاطفی

3/33

3/321

هم آميختگی با ديگران

3/15

3/3331

تعداد
نمونه
() n

323

همان طوري كه در جدول  3نشان داده می شود بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطعه مثبعت و
معنی داري وجود دارد ( p=3/3331و  .)r =3/13به عبارت ديگر ،هر چه تمايز يافتگی والدين باالتر باشد بعه همعان انعدازه
دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشتري برخوردار خواهند بود.

جهت پاسخگويی به اين فرضيه از تحليل رگرسيون چندگانه به روش همزمان استفاده گرديد كه نتايج آن در ذيل نشان
دادهشده است:
جدول 4خالصه مدل تأثیر بهزیستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی و تمایز یافتگی والدین
آماره

5

R

R

5

 Rتنظيمشده

خطاي استاندارد

مدل
بهزیستی ذهنی

3/211

3/311

3/321

13/31

جدول 5تحلیل واریانس مدل تأثیر بهزیستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمایز
یافتگی والدین
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آماره
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

11312/531

3

1332/313

باقيمانده

13123/225

312

132/111

كل

31132/323

313

سطح معنیداري

F

11/211

3/3331

جدول  6ضرایب مدل تأثیر بهزیستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی و تمایز یافتگی والدین
آماره
متغير
مقدار ثابت
حل مسئله اجتماعی
تمايز يافتگی

ضريب
استاندارد نشده
B
133/111
3/131
3/111

ضريب
استانداردشده

خطاي استاندارد

β

11/135
3/551
3/122

3/31
3/51

t

سطح
معنیداري

ضريب همبستگی
سهمی (تفكيكی)

-11/22
1/13
2/32

3/3331
3/315
3/3331

3/113
3/513

نتايج جداول فوق نشان میدهند كه مدل تأثير بهزيستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين
معنیدار بود ( ،)F)112،2(=11/23 ،P> 3/331اين مدل  32/1درصد واريانس انگيزش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را توجيه
میكند .ضرايب نشان میدهد كه متغير سالمت اجتماعی با ضريب بتاي  ،3/31متغير حل مسئله اجتماعی با ضريب بتاي
 3/31و تمايز يافتگی والدين با ضريب بتاي  3/51میتوانند به طور مثبت و معنی داري بهزيستی ذهنی دانش آموزان را پيش
بينی كنند .بدين ترتيب ،متغيرهاي سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين به ترتيب پيش بينی كننده
بهزيستی ذهنی دانش آموزان میباشند.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد بين حل مسئله اجتماعی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داري مشاهده میشعود.
به عبارت ديگر ،هر چه حل مسئله اجتماعی والدين بيشتر داشته باشند به همان اندازه دانش آمعوزان نيعز از بهزيسعتی ذهنعی
بيشتري برخوردار خواهند بود .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي عطادخعت ,نعوروزي و غفعاري ( )1331همسعو معیباشعد .در
تبيين اين نتيجه می توان گفت كه همه افراد بطور مداوم با مسايل مختلف و تصعميم گيعري در معورد چگعونگی آنهعا روبعه رو
هستند به لحاظ اهميت پيچيده و تغيير يابنده جوامع كنونی بروز مشكالت و مسايل ريز و درشعت فزونعی يافتعه اسعت .بيشعتر
اوقات فرايند حل مسايل روزمره به قدري خودكار انجام می گيرد كه افراد از چگونگی انجام دقيق آنها مطلع نمی شوند با وجود
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اين بايد به اين نكته توجه كرد كه بدون توانايی شناسايی مشكالت و رسيدن به راه حلهاي قابل اجرا زندگی روزمره مردم از هم
پاشيده خواهد شد .حل مساله در برگيرنده حوزه هاي عاطفی ،شناختی و رفتاري است (ايوانف)5311 ،2
افرادي كه از توانايی حل مساله بيشتري برخورد دارند بهتر می توانند با انواع استرس و مشكالت زندگی مقابله كنند و آنهايی
كه حل مساله را ياد می گيرند احتماال به طور موثري با استرس مقابله می كنند .داشتن سبک حل مساله بيشتر با مشكالت
روانشناختی و اجتماعی كمتر همراه است .حل م ساله فرايند رفتاري شناختی آشكاري است كه پاسخهاي بالقوه موثر براي
موقعيت دشوار را فراهم می سازد؛ احتمال انتخاب موثر ترين پاسخ را از بين پاسخهاي متعدد افزايش می دهد افرادي كه از
توان حل مساله بااليی برخوردارند احتمال زيادي دارد كه درمقابل موثر با طيف وسيعی از موقعيتهاي موفق باشند (ديويسون و
الرسون .)5313 ،1جهت گيري فرد نسبت هب موقعيت تاثير قاطعی بر نحوه پاسخ او دارد جهت گيري كه رفتار مستقل حل
مساله را ترغيب می كند شامل آمادگی يا نگرش فرد به اين فرض است كه موقعيتهاي مشكل بخشی از زندگی معمولی است
لذا می تواند ا ز عهده آن برآمد همينطور هرگاه موقعيت مشكل زا روي دهد می توان آنها را مشخص كرد و مانع از گرايش
بالفاصل پاسخ به نخستين تكانش شد .توقع حد از توانايی اش در كنترل محيط تا حد زيادي موفقيت او را در كوشش براي
مواجهه با مشكالت بوجود آمده افزايش می دهد.
تحقيقات انجا م شده به وسيله طرفداران سنت لذتی بهزيستی موجب ظهور مفهوم بهزيستی ذهنی شده است .دينر يكی از
صاحبنظران اصلی اين بحث معتقد است ،بهزيستی ذهنی از سه مولفه جدا ولی مرتبط با هم تشكيل شده است كه عبارتند از:
رضايت از زندگی ،عاطفه مثبت و (عدم حضور) عاطفه منفی.كارل ريف يكی ديگر از صاحب نظران حوزه بهزيستی ،تعريف
ديگري از بهزيستی ارائه می دهد كه منطبق بر سنت سعادتی است .او معتقد است كه معيارهاي رضايت از زندگی و مرتبط با
عاطفه از زمينه هاي نظري اندكی برخوردار است (باست .)5331،ريف ( )5335به دنبال ارائه تعريفی از بهزيستی كه اين تعريف
از دل نظريه هاي سالمت روان ،بالينی و رشد بر می آيد ،بهزيستی را «كوششی براي تكميل بازنمايی هاي ادراک توانايی
حقيقی فرد» می داند .در اين تعريف شادكامی پيام اصلی نيست بلكه محصول يک زندگی پر ثمر است ،به عبارت ديگر آن
زندگی كه شش ايده اصلی زير را من عكس كند .خود مختاري ،نمو شخصی ،خودپذيري ،هدفمندي در زندگی ،تسلط محيطی و
ارتباط مثبت با ديگران .برخی بهزستی ذهنی را يكی از مولفه هاي كيفيت زندگی می دانند ،كه به چگونگی ارزيابی افراد از
زندگی شان اشاره دارد (دينر ،لوكاس و اوشی.)5335،خلقيات ،هيجانات و قضاوت هاي خود ارزيابانه افراد كه هسته اصلی
تعاريف بهزيستی ذهنی را تشكيل می دهد در طول زمان تغيير می يابد .محققان بهزيستی ذهنی اين تغييرات را مورد مطالعه
قرار می دهند .همچنين آنها ميانگين تفاوت هاي طوالنی مدت بهزيستی ذهنی كه بين افراد و جوامع وجود دارد را مطالعه می
كنند .اگرچه هر يک از اين مولفه هاي بهزيستی ذهنی ارزيابی هاي افراد از آن چه در زندگی آنان اتفاق می افتد را منعكس
می كند ،با اين وجود نشان داده شده است كه اين مولفه ها ،شامل رضايت از زندگی ،عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفی تا
حدودي مستقل از يكديگر هستند .اين يافته بدان معنا است كه هر يک از مولفه هاي بهزيستی ذهنی بايد به صورت جداگانه
مورد مطالعه و اندازه گيري قرار گيرد .به همين دليل دربسياري از مطالعات محققان تنها يک جنبه از بهزيستی يا بدزيستی از
قبيل رضايت از زندگی و افسردگی را مورد مطالعه و اندازه گيري قرار داده اند .
Ivanoff
Davison & Larsson
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بايد متذكر شد كه بهزيستی ذهنی با سالمت روانی يا بهزيستی روان شناختی مترادف نيست .يک فرد داراي توهم ممكن است
شاد و خرسند به نظر آيد ،اما نمی توان اذعان داشت كه او از سالمت روانی الزم و كافی برخوردار است .بنابراين بهزيستی
ذهنی يک حالت كافی براي بهزيستی روانشناختی نيست .ريف ،فراتر از شاخص هاي بهزيستی ذهنی ،ويژگی هاي ديگري از
قبيل تسلط بر محيط ،رشد فردي و وجود هدف در زندگی را براي سالمت روانی الزم و ضروري دانست .بنابراين اگرچه اعتقاد
بر اين است بهزيستی ذهنی مهم و ضروري است اما با سالمت روانشناختی همانند نيست .بهزيستی ذهنی يک شرط الزم براي
سالمت روانی محسوب می گردد ،چرا كه يک فرد نمی تواند به خوبی عمل كند وقتی كه دوره هاي طوالنی مدت افسردگی را
تجربه كرده است با اين وجود هنوز به طور دقيق مشخص نشده است كه چه سطحی از بهزيستی ذهنی براي سالمت روانی
كاركرد من اسب بهينه به نظر می رسد .بهزيستی ذهنی فقط يک جنبه از بهزيستی روانشناختی است .اگرچه نمی توان اشاره
كرد كه بهزيستی ذهنی باال براي سالمت روانی ضروري است ،اما بسياري از افراد بهزيستی ذهنی را به عنوان يک ويژگی
مطلوب ارزيابی می كنند
نتايج نشان داد بين تمايز يافتگی والدين با بهزيستی ذهنی دانش آموزان رابطعه مثبعت و معنعی داري وجعود دارد .بعه عبعارت
ديگر ،هر چه تمايز يافتگی والدين باالتر باشد به همان اندازه دانش آموزان نيز از بهزيستی ذهنی بيشعتري برخعوردار خواهنعد
بود .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي كريمی و همكاران ( ،)1333هژير ،احعدي ،پورشعهباز و رضعايی ( ،)1333وودز ()5315
همسو میباشد .در تبيين نتيجه اين فرضيه می توان گفت كه افراد تمايزيافته تعريف مشخصی از خود و عقايدشان دارنعد ،معی
توانند جهت خويش را در زندگی انتخاب نمايند و در موقعيت هاي عاطفی شديد كه در بسياري از افراد منجر به بروز رفتارهاي
غيرارادي و گرفتن تصميم هاي نافرجام می شود ،كنترل خود را از دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصميم گيعري
كنند .در مقابل ،افراد تمايز نايافته كه هويت تعريف شده اي براي خود ندارند ،در تنش ها و مسائل بين اشخاصی موجود ،همراه
با موج عاط فی خانواده حركت می كنند .و در نتيجه ،اضطراب مزمن ،بااليی را تجربه می كنند و مستعد بروز انعواع بيمعاري هعا
هستند (تيموري آسفيچی و همكاران.)1331،تمايز يافتگی به توانايی تجربه صميميت بعا ديگعران و مانعدن در جوععاطفی و در
عين حال استقالل از ديگر افراد اشاره دارد (كلور .)5333،به دنبال اين هدف اسعت كعه اشعخاص بعه طعور مسعتقل بعر اسعاس
شخصيت خود و نه ديگران ،عواطف و افكار خود را كنترل كنند و دنبال «سرنخ هايی» بگردند حاكی از اين كه چگونه اضطراب
و فشارهاي گوناگون بر فرد ظاهرمی شود و چگونه فرد می تواند از همان آغاز بر اضعطراب بعه طعرز معؤثري انطبعاق پيعدا كنعد
(ويفن .)5315،به گونه اي كه افراد با خود متمايزي باال واكنش هاي خود را به صورت منطقی كنتعرل معی كننعد و در مقابعل،
افراد با خود متمايزي پايين گرايش دارند تا اين كنترل را با واكنش هاي هيجانی و عاطفی اعمال كنند (پيس .)5313،در نظعام
تحصيلی نيز وقتی خود متمايزي دانش آموزان باال باشد احتمال سازگاري مناسب با تعارض ها نيز براي دانعش آمعوزان بيشعتر
می شود و اضطراب ،واكنش هاي هيجانی و در نهايت آميختگی كاهش می يابد ،در سمت مقابل ،استفاده دانش آموزان با خعود
متمايزي پايين از اجتناب ،به هنگام وقوع تعارض.
بوئن معقتد است كه مشكالت جاري خانواده ها ،منعكس كننده ي مسائل حل نشده ي خانواده ي اصعلی اسعت و ايعن مسعائل
حل نشده ممكن است به صورت الگوهاي رفتاري منطبق بر نشانه هاي بيماري بروز كند .بوئن ،خانواده را به عنوان يک «واحعد
عاطفی» معرفی می كند كه داراي شبكه اي از ارتباط هاي درهم تنيده است و زمانی می توان آن را بهتر درک كرد كه در يعک
چهار چوب چند نسلی يا تاريخی مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد .از طرفی اضطراب معزمن بعه عنعوان جعزء الينفعک همعه ي
سيستم هاي زنده در اين واحد عاطفی نيز با درجات مختلف ،بسته به موقعيت خاص خانواده و مالحظه هعاي فرهنگعی حضعور
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دارد (بيرامی. )1331 ،افراد تمايز يافته قادرند در موقعيت هاي مختلف ،يا مطابق با احساساتشان و يا بر اساس تفكرشان تصميم
گيري و رفتار كند .درحالی كه ،براي افراد تمايز نايافته تصميم گيري به صورت مستقل از ديگران ،سخت است و آن هعا تمايعل
دارند همگام الگوهاي عاطفی حاكم بر خانواده پيش روند .الزم به ذكر است ،تفكيک فرآيند هاي عقالنی و احساسی بعه معنعاي
به شدت عينی گرا بودن و توقف اظهارات عاطفی نيست ،بلكه منظور اين است كه افراد نبايد تحت تاثير احساساتی قرار بگيرنعد
كه به درستی دركشان نمی كنند .هدف خود متمايزي ،برقراري تععادل بعين احساسعات و شعناخت .در تئعوري سيسعتم هعاي
خانواده ،كليد سالمت روان يک شخص در برخورداري او از هردو حس تعلق به خانواده و تمايز يعافتگی نهفتعه اسعت (كوسعتا و
مک كري.)5331 ،1همچنين ،واژهي تمايز يافتگی بيشتر به يک فرآيند اشاره دارد تا يک هدف قابل حصول؛ فرآيندي كه فرد با
حركت در مسير آن می تواند ،به تدريج به اسعتقالل و وابسعتگی سعالم دسعت يابعد و خعود را از اضعطراب معزمن و رنعج هعاي
غيرضروري است .سطح تمايز يافتگی هر فرد به بهترين صورت ،در موقعيت هاي اسعترس زاي خعانواده قابعل مشعاهده اسعت و
درجه اي كه فرد قادر است علی رغم اضطراب شديد در خانواده ،رفتارش را منطبق بر اصول صريح و انديشمندانه كنترل كنعد،
ميزان خود متمايزي او را نشان می دهد .
نتايج نشان داد كه مدل تأثير بهزيستی ذهنی بر اساس حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين
معنیدار بود ،اين مدل  32/1درصد واريانس انگيزش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را توجيه میكند .بدين ترتيب ،متغيرهاي
سالمت اجتماعی ،حل مسئله اجتماعی و تمايز يافتگی والدين به ترتيب پيش بينی كننده بهزيستی ذهنی دانش آموزان
میباشند.در تبيين اين نتيجه می توان گفت كه يكی از ضرورتهاي زندگی و از جمله وظايف حكومتها تأمين بخشی از رفاه و
ايجاد آرامش و آسايش براي آحاد جامعه است كه در منابع علمی به آن بهزيستی میگويند كه شاخصی از حكمرانی خوب
محسوب می شود.براي بهزيستی انواعی ذكر شده كه از جمله بهزيستی ذهنی ،بهزيستی روان شناختی و بهزيستی اجتماعی از
آن جمله اند .هر سه نوع بهزيستی حائز اهميتند اما بهزيستی اجتماعی كه در كشور ما گاه از آن با نام سالمت اجتماعی هم ياد
میشود از جايگاه وااليی برخوردار است.
سالمت و بهزيستی اجتماعی داراي ابعاد و مؤلفههايی است كه مهمترين آنها در منابع علمی بعه ايعن شعرح ذكعر شعده :وجعود
حمايتهاي اجتماعی ،ثبات خانوادگی ،سرمايه اجتماعی و وجود روابط اعتمادآميز ،كمتر بودن رفتارهاي ضد اجتمعاعی و بزههعا
و انحرافات رفتاري اجتماعی ،شكوفايی اجتماعی ،پذيرش اجتماعی ،ادغام اجتمعاعی ،انسعجام اجتمعاعی ،مشعاركت اجتمعاعی و
نشاط و اميد و خوش بينی اجتماعی .متاسفانه موضوع حل مسئله اجتماعی ،سالمت اجتماعی و تمايز يافتگی والدين درجامععه
ما بسيار مورد غفلت واقع شده است و بررسی پيشعينههاي مطالععاتی درگروههعاي معرتبط (دانعش آمعوزان دبيرسعتانی) نشعان
میدهد كه در زمينه مورد بحث درحال حاضر با فقر اطالعاتی و تحقيقاتی مواجه هستيم و محققعان و دسعتانعدركاران بيشعتر
توجه خود را معطوف به بررسی بهداشت و سالمت روانی نمودهاند.
بهزيستی ذهنی يكی از حوزه هاي علوم رفتاري است كه در آن سهم ارزيابی هاي مردم از زندگی خود مطالعه می شود.
بهزيستی ذهنی شامل مفاهيم گوناگون است كه گستره ي آن از خلق كنونی تا قضاوت كلی رضايت از زندگی و از فسردگی تا
سرخوشی گسترده است .اين حوزه در دو دهه اخير با يک سرعت چشمگير رشد يافته است .به طوري كه امروزه هزاران مطالعه
درباره موضوع هايی چون رضايت از زندگی و شادكامی وجود دارد .امروزه با پيدايش و گسترش روانشناسی سالمت و روان
Costa & McCrae
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شناسی مثبت ،نگرش درباره ي اختالل ها ،از چارچوب پزشكی و مدل تک عاملی خارج شده و محقق ها معتقد هستند كه بهتر
است شكل گيري و گسترش اختالل هاي روانی را به حساب سبک هاي زندگی معيوب و كيفيت نازل زندگی افراد گذاشت و
در درمان بايد به دنبال اصالح و تغي ير در كيفيت زندگی و گسترش توانمندي ها و ايجاد رضايت از زندگی و بهزيستی در افراد
و جوامع بود .بر همين اساس ،روان شناسان مثبت نگر معتقد هستند كه به جاي تاكيد صرف بر آسيب شناسی بايد به دنبال
فهم كامل گستره ي تجارب انسان از كمبود ،رنج و بيماري ،تا شكوفايی ،بهزيستی و شادمانی باشيم ،زيرا روان شناسی تنها
متمركز بر ضعف ها نمی باشد (قاسمی ،كجباف و ربيعی.)1331،
پرورش استعدادها و قابليتهاي دانش آموز هماهنگ با نيازها و تحوالت جامعه میتواند زمينه تحقق اهداف تعريف شده
آرمانهاي يک ملت را فراهم سازد .آنچه مسلم است ،اين است كه آموزش و پرورش و كاركردهاي آن بر پيشرفت و توسعة
جوامع عامل تعيينكننده و مهمی بهحساب میآيد .اما در اين بين توجه به نقش خانواده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
چون خانواده پيش از ما تشكيل شده ،لذا پيش از اين كه ما به مرحله آگاهی برسيم ،در تعيين سبک زندگی ،طرز فكر و
ساختار روحی ما به طور چشمگيري تأثير می گذارد .نخستين تأثيرات محيطی كه فرد دريافت می كند از اين محيط است .از
عمدهترين عوامل در رشد و توسعه ،مسأله سالمتافراد مشغول بهتحصيل است .موضوع سالمت انسانها همواره اهميت زيادي
داشته است و داراي پيچيدگی هاي خاصی است كه نسبت به ديگر ابعاد زندگی ،بيشترين دگرگونی و تغيير را متحمل شده
است.
منابع:
-

آقايوسفی ،عليرضا ،شريف ،نسيم .)1313( .رابطه سبکهاي تفكر با بهزيستی شخصی در دانشآموزان دختر متوسطه
و پيش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصيلی .1311-11مطالعات روانشناختی.131-12 ،)1(2 ،

-

احمدي ،چيمن ( .)1331بررسی و مقايسه رابطه خودمتمايزسازي و سبكهاي عشق ورزي در دانشجويان متأهل.
پايان نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه شهيد بهشتی.

-

اسكيان ،پرستو ( .)1311بررسی تاثير روان نمايشگري بر افزايش تمايز يافتگی فرد از خانواده اصلی دانش آموزان
دختر دبيرستانی منطقه  2تهران .دانش نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه تربيت معلم .تهران :گروه مشاوره.

-

باوندپور اسديان ،محسن ( .)1333رابطه بين سبک هاي فرزندپروري و تمايزيافتگی خود با سالمت روان در
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانشاه .پايان نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه علوم و تحقيقات كرمانشاه.

-

بدري مقدم ،امير ( .)1331كاربرد روانشناسی در آموزشگاه .تهران :سروش.

-

بهشتیپور ،م .)1332( .سالمت اجتماعی و ويژگیهاي آن .سايت تبيان.www.tebyan.ir .

-

پورشافعی ،مهرناز ( .)1333روش هاي تربيتی پويا وخالق .تهران :اسباران.

-

تقربی زهرا ،,شريفی خديجه ،سوكی زهرا .بهزيستی ذهنی در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايی كاشان .مجله
علمی پرستاري و مامايی همدان (نسيم دانش) :بهار و تابستان  ،1331دوره  ،53شماره ( 1مسلسل  ; )31از صفحه
 21تا صفحه . 25
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-

تيموري آسفيچی ،علی ،غالمعلی لواسانی ،مسعود ،بخشايش ،عليرضا .پيش بينی رضايت زناشويی بر اساس سبک
هاي دلبستگی و خودمتمايزسازي .فصلنامه خانواده پژوهی  :زمستان  ،1331دوره  ، 1شماره  35؛ از صفحه 111
تا صفحه . 123

-

چوب فروش زاده آزاده ،كالنتري مهرداد ،مولوي حسين .اثربخشی مديريت شناختی رفتاري استرس بر بهزيستی
ذهنی زنان نابارور .روان شناسی بالينی  :زمستان  ، 1311دوره  ، 1شماره  1؛ از صفحه  1تا صفحه . 3

-

حسينی نژاد ،جميله ( .)1311بررسی تأثير آموزش مهارت حل مسئله بر سالمت روان نوجوانان مستقر در مراكز
شبانه روزي بهزيستی ،تهران :پايان نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبايی.

-

خسروي زهره ،درويزه زهرا ،رفعتی مريم .نقش حالتهاي خلقی بر شيوه ارزيابی دانش آموزان دختر  .مجله روانپزشكی
و روانشناسی بالينی ايران1311 .؛ 12-32: )1( 1

-

عطادخت ،اكبر ،نوروزي ،حميد و غفاري ،عذرا ( .)1335به بررسی تاثير آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقاي
بهزيستی روان شناختی و تاب آوري كودكان داراي اختالل يادگيري ،ناتوانی هاي يادگيري،دوره  , 3شماره 5
(پياپی )3

-

قاسمی ،نظام الدين ،كجباف ،محمدباقر ،ربيعی ،مهدي .)1333( .اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر كيفيت زندگی بر
بهزيستی ذهنی و سالمت روان .روان شناسی بالينی31-53 ،)5(3 ،

-

قنبري ،نيكزاد ،حبيبی ،مجتبی ،شمس الدينی ،سلوي .)1335( .اثربخشی مديريت استرس به شيوه شناختی-
رفتاري بر ارتقاي بهزيستی روانشناختی ،عاطفی و اجتماعی دانشجويان داراي احساس غربت .روان شناسی بالينی,
22-11 ,)1(2

-

كاظميان ،سميه ،اسمعيلی ،معصومه ( .)1331اثر بخشی آموزش خود متمايزي بر كاهش اضطراب فرزندان خانواده
هاي طالق ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ،دوره ششم ،شماره چهارم ،زمستان.23-23،

-

كاكابرايی ،كيوان ،ارجمندنيا ،علی اكبر،افروز ،غالمعلی .)1331( .رابطة سبکهاي مقابلهاي و حمايت اجتماعی ادراک
شده با مقياسهاي بهزيستی روانی در بين والدين با كودكان استثنايی و عادي شهر كرمانشاه در سال .1313
روانشناسی افراد استثنايی.52-1 ،)1(5 ،

-

كاكابرايی ،كيوان ،افروز ،غالمعلی ،هومن ،حيدر علی ،مرادي ،عليرضا( .)1333بررسی و مقايسه بهزيستی ذهنی،
سبک هاي مقابله اي و حمايت اجتماعی ادراک شده والدين كودكان استثنايی و عادي .فصلنامه پژوهش در سالمت
روانشناختی21-12، )5( 2 .

-

كاكابرايی ,كيوان .)1332( .تأثير آموزش حل مسئله خانواده محور بر ارتباط والد -كودک دانش آموزان دوره ابتدايی.
فرهنگ مشاوره و روان درمانی.)52(1 ,

-

كريمی ،سارا ،كاكابرايی ،كيوان ،مرادي ،غالمرضا ( .)1333اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر بهزيستی ذهنی
بيماران قلبی عروقی .ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه -سال هجدهم ،شماره سوم.

-

محمدي،نبی( .)1332سالمت اجتماعی و قلمرو آن .موسسه تحقيقات بهبود زندگی زنان.

-

مرندي ،س .)1331( .عوامل اجتماعی سالمت .وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی .معاونت تحقيقها و فناوري.
چاپ دوم.

21

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
3118  تیر،31  شماره،سال دوم

، تمايز يافتگی خود و تاب آوري با استرس، رابطه عملكرد خانواده.)1335( مصطفی، خدامراد و عليخانی،مومنی

-

353-531 ،)1(3، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،اضطراب و افسردگی در زنان متاهل شهر كرمانشاه
-

Azad Falah, Parviz. (5315). Children with Learning Disabilities & Wellbeing.
Nternational Journal of Qualitative Studies on Health, N, 53, 11-52

-

Blanco, Amalio & Diaz, Dario. (5331). Social order and mental health: a social wellbeing approach. Autonoma university of Madrid, psychology in Spain, Vol, 11(2)

-

Blanco, D. Amalio,G. Diaz, T.Dario.F. (5312). Social order and mental health: a social
well- being approach. Autonoma university of Madrid, psychology in Spain, Vol,
11(2)

-

Bowen theory, stady of differentiation of self, psycholoyicul sgmtom contemprory
family therapy. www.thebowencenter.org
Casas, F. (5331). Children’s cultures and new technologies: A gap between
generations? Some reflections from the Spanish context. In A. James & A. James
(Eds.), European childhoods: Cultures, politics and childhood in Europe (pp. 21–11).
Houndmills, Hampshire: Palmgrave MacMillan.

-

Colalillo, S., Johnston, C. (5312). “Parenting Cognition and Affective Outcomes
Following Parent Management Training: A Systematic Review”, Clinical Child and
Family Psychology Review, Volume 13, Issue 3, pp 512-532

-

Corey, G Lee,U. (5311). Social well- being in the united states: A Descriptive
Epidemiology. Vol, 21. N, 5, pp: 151-133

-

Deiner,E.(5333). Subjective well being: the science of happiness and a proposal
for a national index.American Psychologist.32،31-13.

-

Diener, E. (5333). What is positive about positive psychology: the curmudgeon
and Pollyanna? Psychological inquiry, 11, 112-153.

-

Diener,E.,Emmons,A.,Larsen,J & Griffin,S.(1312). The satisfaction With Life
Scale. Journal of Personality Assessment. 13،11-12

-

Diener E, Lucas RE, Oishi S. Subjective well-being. J ClinPsycol. 5335;51:11-52

-

Diener, E., Lucas, E. & Scollon, N, C. (5332). Beyond the hedonic treadmill:
Revising the adaptation theory of well- being. American psychological.
21(1),332-311

22

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
3118  تیر،31  شماره،سال دوم

-

Jobe-Shields,F .(5312), “Parent–Child Automaticity: Links to Child Coping and
Behavior and Engagement in Parent Training”, Journal of Child and Family Studies,
Volume 51, Issue 1, pp 5323-5323

-

Kazdin, A.E. & Whitley, M. K. (5332).Co morbidity, case complexity, and effects of
evidence – based treatment children referred for disruptive behavior. Journal of
consulting and clinical psychology, 11, 122-121

-

Kazdin, A.E. (5332). Arbitrary metrics: I implications for identifying evidence – based
treatments. American psychologist, 21, 15-13

-

Klever, P. (5311). Goal direction and effectiveness, emotional maturity, and nuclear
family functioning. Journal of Marital and Family Therapy , 3, 331-351

-

Keyes, C. L, M. (5331). Complete Mental Health: An Agenda For The 51

-

Century.Washington.
Keyes, Corey Lee. M & Shapiro, Adam. (5331). Social well- being in the united states:
A Descriptive Epidemiology. Vol, 21, N. 5, pp: 151-133

-

Larson, James. (1333). the measurement of social well- being. social Indicators
Research 51, pp: 512-532

-

Pease, K. (5313). Differentiation of self and anxiety as a function of culture. A thesis
for the degree of Master of Science California State University, Stanislaus.
Ryan, R, & Deci, E. (5331). On happiness and human potentials: a review of
research on hedonic and eudemonic well- being. Annuall review of psychology. 25,
111-22
Ross, Shannon, E; Niebling, Bradley, C; Heckert, Teresa, M. (1333). Sources of stress
of among college students. College Student Journal. Jun33, Vol. 33 Issue 5, p315

-

Whiffen, V. (5315). Disentangling causality in the association between couple and
family processes and depression. In J. L. Lebow., & W. M. Pinsof.(Eds.), Family
Psychology: The art of the science (pp. 312-332). London: Oxford University Press.

-

Wissing, T. F., Fouri, A. (5312). Spirituality as a component of psychological wellbeing.51th International Congress of Psychology. July, Stockholm, Sweden, 53-51

22

