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چکیده
یکی از عوامل موثر درشکل گیری رفتار فرد ،خانواده است .فضای خانه وخانواده نخستین و بادوام ترین عاملی است که،
در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد .به گونه ای که می توان گفت پدرومادر نیرومندترین آموزگار افراددرزندگی
هستندوآموزش خانوادگی پایدارترین آموزش ومحیط خانه مهمترین آموزشگاه برای هر فرد می باشد .دراین بین تامین
بهداشت روانی افرادخانواده سهم به سزائی در تامین و حفظ بهداشت روان جامعه داردوعدم تامین بهداشت روان
خانواده ،آسیب های شدیدی بر پیکره جامعه وارد می کند .پس برای رسیدن به یک جامعه سالم باید ابتدا خانواده
سالمی داشته باشیم .برای ایجاد و حفظ سالمت روان در خانواده الزم است تک تک اعضای آن با مهارتهای الزم برای
زندگی آشنا شوند .بهداشت روان خانواده به همه افراد کمک می کند تا در جهت رشد و تکامل و بهره گیری از
استعدادهای خود گام بردارند.درسال های اخیر تحقیقاتی زیادی راجع به بهداشت روان ونقش خانواده ارائه شده است.
نویسندگان دراین مقاله برآنندتا بادیدی جدید نسبت به سالمت روان وخانواده بتوانندراهکارهای نوینی را درجهت
زندگی مناسب ترایجاد کنند .هم چنین دراین مقاله از روش تحقیق توصیفی  -استنباطی استفاده شده است که
نویسندگان بااستفاده ازگردآوری اطالعات ازطریق کتب،مجالت ،مقاالت ارائه شده درباره بهداشت روان درخانواده
وسایت های اینترنتی به جمع آوری مطالب واطالعات پرداخته اند.
کلمات کلیدی :بهداشت روانی ،سبک زندگی ،سالمت روان خانواده ،مهارت های زندگی.
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مقدمه
خانواده نهادی آسمانی است که درفرهنگ ملی وباورهای مذهبی ماریشه ای عمیق وجایگاهی رفیع دارد .سالمت
نیزمفهومی گسترده است که تمام ابعادوجودی انسان رادربرمی گیرد .خانواده وسالمت باابعادمتنوع جسمی ،روحی،
روانی واجتماعی تعاملی گسترده دارند .میزان تاثیرسالمت وخانواده بریکدیگردردوره های مختلف زندگی ،شرایط
متفاوت جسمی وروحی وتحت تاثیرعوامل مختلف اجتماعی – فرهنگی متفاوت است.
پیشرفت های علمی و فنی سالهای اخیر انسانها را با انبوهی از مسائل و مشکالت گوناگون مواجه ساخته است .کنار
آمدن با این فشارهای زندگی وکسب مهارت های فردی و اجتماعی ،همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در
ادوار متفاوت زندگی او ،به اشکال گوناگونی تجلی یافته است .در دوره کودکی این تعارضها جلوه چندانی ندارند ،اما با
افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواریهای ویژه سنین نوجوانی و جوانی ،کشمکشهای درونی و محیطی بیشتر تظاهر
پیدا می کنند .بنابراین به منظور ارتقاء سطح توانایی افراد جهت حل موثر این مسائل و مقابله با مشکالت موجود ،نیاز
به توجه جدی و برنامه ریزی دقیق وجود دارد .زیرا توانایی در حل مسائل و مشکالت نقش تعیین کننده ای در تامین
سالمت روانی ،موفقیت فردی و زندگی سالم دارد[.]1
نگرش و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده و یا مانعی در جهت رشدوتکامل کودک باشد .موقعیت کودک درخانواده،
تعداد و جنسیت فرزندان ،ترتیب تولدآنها ،روابط بین آنها ،وجود ارزش هاومعیارهای صحیح اخالقی واعتقادی
درخانواده ،حضور دیگر افراد فامیل در خانه ،روابط با همساالن و بچه های محل و عواملی مانند عوامل اقتصادی و
فرهنگی در کنار استعداد سرشتی کودک ،شخصیت او را شکل می دهند[.]2
مبانی نظري تحقیق
اهمیت و ضرورت
استی وهمکاران( )1891وهنسن ()1891براین باورهستندکه خانواده های باعملکرددرست دارای ویژگی هایی می
باشندکه آنهارانسبت به خانواده های باعملکردناکارآمدقوی ترمی کند .روابط زناشویی قوی برای پیشرفت یک خانواده
سالم ضروری است.
این نکته بسیار واضح است که بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته اند و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت
ندارند و خطر ابتالء به بیماریهای روانی همه افراد جامعه از هر طبقه و صنفی و از هرگروه و جمعی که باشند را تهدید
می کند .تحقیقاتی که در گذشته توسط محققان بسیاری و در نقاط مختلفی ازدنیا انجام شده است همواره بر وجود
بیماریهای روانی در همه جوامع تأکید داشته اند .بطور مثال ساترلوئیس ( )1883در کنفرانس جهانی حقوق بشر تعداد
بیماران روانی را در سرتاسر جهان بیش از نیم میلیارد نفر گزارش کرد که تقریبا نیمی از این بیماران از خدمات
بهداشتی و درمانی الزم محروم بوده اند .سازمان بهداشت جهانی در سال  1883شایعترین بیماریهای روانی را در
سرتاسر جهان به ترتیب افسردگی اضطراب و بیماریهای روان تنی معرفی نموده است[.]4
تعریف متغییرها
الف -خانواده
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خانواده نخستین سلول وواحدزندگی اجتماعی واساسی ترین نهاد جامعه است مرکب از یک یا چند زن که با یک یا
چند مرد زندگی می¬کنندو ممکن است کودکانی هم داشته باشند .روابط جنسی معینی که مورد قبول جامعه است و
حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژکیهای خانواده شمرده می¬شود[ .]5خانواده یک واحداجتماعی است که
براثرازدواج یک زن ومردپدیدآمده ووجودفرزندان آن راتکمیل می کند .برای خانواده توسط صاحب نظران علوم
اجتماعی تعاریف متعددی ارائه شده است ازجمله :خانواده یک پدیده تاریخی ویک واحداجتماعی است که
واجدخصایص یک گروه یایک نهاداست .خانواده به مجموعه ای ازافراداطالق می گرددکه باهدف ومنافع مشترکی
زیرسقفی گردهم آمده ومی آیند[ .]6روان شناسان نیزبه ارائه ی تعاریفی ازخانواده پرداخته اندازجمله:خانواده نظامی
نیمه بسته است که نقش ارتباطی داخلی راایفامی کندودارای اعضایی است که وضعیت هاومقام های مختلفی درخانواده
واجتماع احرازکرده وباتوجه به محتوای نقش ،وضعیت ها ،افکاروارتباطات خویشاوندی و ...ایفای نقش می کند[.]7
ب -سالمت روان
فرهنگ روانپزشکی کمپل این اصطالح را در احساس رضایت بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول
هر جامعه تعریف کرده است[ .]9اما برای این اصطالح از سوی صاحب نظران تعاریف متفاوتی ارائه شده است بطور
مثال :کارل منینجر  :سالمت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حد اکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت
مفید و مؤثر گردد ،تعریف می کند.واستون  :رفتارهای عادی را که از سوی افراد عادی سر می زند را نشانه ای از
سالمت روانی می داند .کینز برگ  :سالمت روان را تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط به ویژه در سه فضای
مهم زندگی ،عشق ،کار و تفریح می داند .به نظر وی استعداد یافتن در ادامه کار ،داشتن محیط خانوادگی خردسند،
فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد ،لذت بردن از زندگی و استفاده درست از فرصتها مالک تعادل و سالمت روان
است[ .]8سازمان بهداشت جهانی سالمت روان چنین تعریف می کند« سالمت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت
جای می گیرد و سالمت روانی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی روانی و جسمی بهداشت تنها نبود
بیماری یا عقب ماندگی نیست[ .]2انجمن کانادایی بهداشت روانی سالمت روان را در سه قسمت تعریف کرده است:
1ـ نگرشهای مربوط به خود  :که مواردی همچون تسلط بر هیجانهای خود ،آگاهی از ضعفهای خود و رضایت ازخوشی
ها را شامل می شود.
2ـ نگرشهای مربوط به دیگران  :که عالقه به دوستیهای طوالنی و صمیمی ،احساس تعلق به یک گروه ،احساس
مسولیت در مقابل محیط انسانی و مادی جزئی از آن نام برد.
3ـ نگرشهای مربوط به زندگی  :که پذیرش مسولیتها ،ذوق توسعه امکانات و عالیق خود ،توانایی اخذ تصمیم و ذوق
خوب کار کردن را شامل می شود.
به نظر می رسد که هر تعریف گوشه هایی از واقعیت را به همراه دارد و تعریف های سازمان جهانی بهداشت و انجمن
بهداشت روانی کانادا جامعتر باشد[ .]11فرهنگ بزرگ روانشناسی الروس سالمت روان را« استعداد روان برای هماهنگ
خوشایند و مؤثر کارکردن» برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعامل خود توانایی داشتن تعریف
کرده است[ .]2سالمتی یا برخورداری از سالمت عبارت است از«ضمن نداشتن رنجوری و بیماری ،برخوردار بودن از
آسایش کامل جسمی ،ذهنی ،واجتماعی»[ .]11بنابراین ،سالم بودن به معنای نبود بیماری ،رنج نبردن ،احساس گناه
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نکردن ،کمرو نبودن ،نداشتن افسردگی ویا نداشتن دیگر بیماریهای جسمی و روانی نیست بلکه سالمتی به معنای
داشتن توانمندی اجرای نقش و کارکرد جسمی ،عقلی و اجتماعی است.
ج -بهداشت روان
سازمان جهانی بهداشت ،بهداشت روانی را چنین تعریف می کند«:بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای
می گیردو بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ،روانی ،وجسمی؛ بهداشت تنها نبود بیماری یا
عقب ماندگی نیست»[.]12
روان پزشکان فردی رااز نظر روانی سالم می دانندکه تعادلی میان رفتارها و کنترل اودر مواجهه با مشکالت اجتماعی
وجود داشته باشد .ازاین دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک دستگاه در نظر گرفته می شودکه براساس کیفیات
تاثیر و تاثر متقابل عمل می کند .با این نگاه مالحظه می شود که چگونه عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی ـ
اجتماعی او اثر گذاشته و یا برعکس از آن اثر می پذیرد؛ به سخنی دیگردر بهداشت و تعادل روانی ،انسان به تنهایی
مطرح نیست بلکه آن چه مورد بحث قرار می گیرد ،پدیده هایی است که در اطراف او وجود دارندوبرجمع نظام او تأثیر
می گذارندو از آن متاثر می شوند.
برخی بهداشت روانی را عبارت از پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم سازی محیط روانی و اجتماعی
دانسته اندتا افراد جامعه بتوانند با برخورداری از تعادل روانی با عوامل محیط خود رابطه و سازگاری صحیح برقرار کرده
تا بتوانند به هدف های اعالی تکامل انسانی برسند.به سخنی دیگر از آن جایی که انسان ترکیبی از خیر و شر ،ماده و
معنویت و تن و جان است همواره در حالت کشمکش درونی است .از این رو ،هر لحظه در معرض بحران های شخصیتی
و خروج از تعادل است .برای حفظ تعادل شخصیتی ،قرآن دستورها و آموزه هایی را بیان نموده است که در سایه آن
شخصیت انسانی از تعادل الزم برخوردار خواهد شد .بهداشت روانی عبارت است ازایجاد تعادل شخصیتی در درون،
میان آن چه فطرت و غریزه نامیده می شود؛ ودر بیرون ،میان آن چه تعادل ارتباطی میان فرد و محیط را بر هم می
زند[.]13
سالمت روان؛ زیربناي بهداشت خانواده
در بهداشت روانی خانواده ،انتخاب همسر به عنوان زیرساخت خانواده سالم توجه می¬شود .بدین¬جهت انتخاب همسر
از اهمیت بنیادی برخوردار است .در انتخاب همسر چه از ناحیه پسر وچه از ناحیه دختر توجه به ویژگیهای خانوادگی،
از نظر سالمت جسمی سالمت اخالقی و دینی ،سالمت روانی ،تربیت خانوادگی ،و سالمت شخصیتی ضروری است.
بسیاری از صفات جسمی مانند شکل ظاهری وصفات شخصیتی مثل شجاعت صفات ذهنی مثل داشتن میزان از بهرهی
هوشی ارتباط با وراثت دارد[.]14
بهداشت روانی خانواده
تغییرات عظیم جهان صنعتی تاثیرات عمیقی بر روابط و تغییر سبک زندگی انسانها داشته است .این تغییرات
دردورهای کوتاه ،باعث عدم قطعیت و ابهام در افراد شده و این خود در زمینه ی افزایش اضطراب ،سردرگمی نقشها
وآسیب پذیری آنها نقش داشته است .فرد مضطرب عالوه بر به خطر انداختن سالمت روانی خود ،در زمینه اجتماعی
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نیزمشکل خواهد داشت و از بعد اقتصادی هم می تواند تاثیرات منفی برجامعه داشته باشد[ .]15عالوه بر این بهداشت
روانی نسلهای جامعه در گرو تأمین بهداشت روانی خانواده ،به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول
دررشد استعدادهاست ،خانواده کانونی است که بذر هویت ،فرهنگ و شخصیت هر فرد در آن پایه ریزی می شودو هر
گونه آسیبی به آن ،نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان های اجتماعی زیادی را درگیر خود
خواهد ساخت[.]16
مالك عاطفی سالمت خانواده
محبت  :انسان در کنار نیازهای اساسی بدن مثل نیاز به آب ،هوا ،غذا ،مسکن ،نیازهای روانی و عاطفی و ایمنی جویی
نیز دارد ،یکی از این نیازها نیاز به مهر و محبت است بطوری که عوامل اساسی تشکیل خانواده برآوردن نیاز مهرجویی
و مهر ورزی است ،از طرف دیگر مودت و محبت عامل بقاء ،استحکام و دوام خانواده شمرده می¬شود بطوری در قرآن
کریم به صراحت به این توجه می دهد«:وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ » از نشانه¬های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا
به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد در این عبرتهایی است برای مردمی که تفکر می¬کنند.
یکی از دالئل که زن و مرد به سمت همدیگر جذب می¬شود این است که می¬خواهندکمبودو نیازشان را برآورده
سازندوبدین وسیله به کمال برسند[ .]17نیاز طبیعی محبت فرداگر به وسیله محبت های همسر برآورده نشودچه
بسافرددچارپیامدهای ناگواری مثل عقده روانی ،اختالل شخصیت ،و احساس کم بینی وکم ارزشی و دوست داشته
نشدن مواجه شود.
نشاط وشادابی درخانواده :وجود طراوت و نشاط در زندگی نه تنها جوانی را پایدارتر می کند بلکه موجب بازشدن فضای
ذهن آدمی برای توسعه دانش و معرفت شده و مقاومت فیزیکی و بدنی را در برابر تهدید بیماری ها افزایش می دهد و
زمینه ساز ارتباطات مؤثر و مطلوب انسانی با محیط خانواده ،جامعه و اطرافیان می شود.
به اعتقاد تولستوی خانواده های شاداب و پرانرژی مانند یکدیگرند .روان شناسان امروزی نیز معتقدند خانواده هایی که
بیشتر اوقات خود را با خوشحالی و در عین حال آرامش سپری می کنند ویزگی های مشترک بسیاری دارند و به نکات
مشترکی که روحیه خانواده را باالتر می برد توجه داشته و آنها را در زندگی اجرا می کنند.
حمایت های عاطفی ،سالمت روان ،حمایت اجتماعی وسالمت خانواده ،می تواننددرافزایش شادی ودرنتیجه بهره وری،
آثارفراوانی داشته باشند ،به طوری که افرادی که ازحمایت خانوادگی بیشتری برخوردارباشند ،عواطف منفی
خودرابهترکنترل می کنند ونسبت به افراددیگرازشادی ونشاط بیشتری برخوردارندودرنتیجه دربدترین شرایط ،زندگی
خودرابه نحومطلوبی مدیریت می کنند[.]19
توجه به تفاوت های فردی وجنسیتی :هرچند انسانها در گوهر هستی مشترکند ولی استعدادها و توانمندی و دارایی
های شخصی هرکس وهمین¬طور شیوه تربیتی افراد متفاوت است.تفاوت¬های فردی افراد سبب می¬شود که انسانها
در سالیق ،خواسته ها ،انتظارات ،و عملکرد بسیارگوناگون ظاهر شود .از طرف دیگر توانمندیهای مختلف افراد و
محدودیت های آنان ممکن است انتظارات و خواسته های طرف دیگر را نتواند به نحو شایسته برآورده نماید در نتیجه
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ممکن است سبب بروز ناسازگاری و نابهنجاری¬های در بین اعضای خانواده شود .بدین¬جهت الزم است به
تفاوت¬های فردی ،تفاوت های جنسیتی شرایط تربیتی توجه شود ،و انتظارات به حد معقول و مناسب سامان یابد.
سالمت روان از دیدگاههاي مختلف
1ـ از نظر آماردانان  :کسانی که با آمار سر و کار دارند برای تعریف افراد بهنجار از میانگین یا منحنی توضیع عمومی
استفاده می کنندو افراد جامعه را با خصویات افراد میانگین مقایسه می کنند .این روش جنبه آماری داردو فاقد جنبه
ی بالینی و درمانی است برابر این دیدگاه کسانی که از میانگین جامعه انحراف دارند از بهداشت روانی بهرمند نمی
باشند[.]11
2ـ از نظر پزشکان :پزشکان سالم بودن را نداشتن عالیم بیماری تلقی می کنند .این استدالل در مورد برخی از
بیماریهای جسمی نظیر بیماری های عفونی ممکن است صدق کند ولی در مورد بیماری های روانی قابل تعمیم
نیست[.]8
3ـ روانپزشکان :اکثرروانپزشکان توانایی سازش با محیط ،انعطاف پذیری ،قضاوت عادالنه و منطقی در مواجهه با
محدودیتهای و فشارهای روانی را مالک سالمت و تعادل روان می دانند و هدف اصلی از درمان بیماران روانی نیز قادر
کردن آنها به زندگی در خانواده و اجتماع و به اصطالح سازش با محیط است[ .]11روانپزشکان فردی را از نظر روانی
سالم می دانند که بین رفتار و کنترل او در برخورد با مشکالت اجتماعی تعادلی وجود داشته باشد .انسان ورفتارهای او
در مجموع یک سیستم تلقی می شود .برابر این نگرش سیستمی عوامل متنوع زیستی انسان برعوامل روانی اجتماعی او
اثر گذاشته و برعکس از آن اثر می پذیرد .از این رو در بهداشت روانی آنچه مورد بحث قرار می گیرد پدیده های است
که در اطراف انسان وجود دارد و بر کل سیستم او تأثیر می گذارند ویا از آن متاثر می شوند[.]8
4ـ نظر روانکاوان  :روانکاوان که روی شخصیت ایده آل تکیه دارند«من»را واسطه بین خواسته های« نهاد»وکنترل
نظارت « من برتر» دانسته و سالمت روان را میانجیگری درست و منطقی بین دو قدرت « نهاد» و «من برتر» تلقی می
کند[ .]8من باید بتواند بین تعارضهای نهاد و من برتر تعادل ایجاد کند و چناچه از عهده برقراری تعادل الزم بر نیاید
بهداشت روانی به هم می خورد و شخص دچار مشکل روانی می گردد[.]11

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -استنباطی است و ابزار پژوهش شامل منابع کتابخانهای که با استفاده از سایتها،
مجالت ... ،بهدستآمدهاند.
نتیجهگیري
مسئله سالمت روان یکی از مسائلی است که زمان پیدایش بشریت وجود داشته و همواره ذهن بشر را به خود مشغول
داشته است این مسئله با ظهور جوامع بشری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .با نگاهی به گذشته خواهیم دید که
دانشمندان و صاحب نظران بسیاری در زمینه سالمت روان فعالیت هایی داشته اند و در این زمینه دیدگاهها و نظرات
مختلفی در ارتباط با این مسائل مربوط به سالمت روان ارائه داده اند ،و این روند همچنان از زمان بقراط و ارسطو تا به
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امروز ادامه پیدا کرده است به نوحی که امروزه در نتیجه سعی و تالش پیشینیان تالش های ارزنده ای چه در عرصه
نظری و در چه در عرصه عملی از سوی صاحبنظران و دانشمندان ،به خصوص دانشمندان روانشناس و روانپزشک
صورت گرفته است .موضوع سالمت روان در دوران معاصر به قدری اهمیت پیدا کرده است که پزشکان ،روانپزشکان،
روانکاوان و حتی مکاتبی همچون:زیست گرایی ،رفتار گرایی ،انسان گرایی و ...با ارائه تعریف هایی مختلف از سالمت
روان به بیان دیدگاهها و نظرات خود در زمینه سالمت روان پرداخته اند .همه ی این تالش ها و کوشش هایی که در
طول چندین هزار سال از بقراط و ارسطو تا فروید و آدلرو ...صورت گرفته است تنها با هدف بهبود و ضعیت روانی و
پیشرفت و تعالی بشریت بوده است.
منابع
[]1طارمیان ،فرهاد وماجویی ،فتحی ،1379.مهارت های زندگی ،چاپ دوم ،انتشارات تربیت.
[ .]2گنجی ،حمزه ،1394.بهداشت روانی،چاپ ششم ،تهران ،نشرارسباران.
[ ]3فخریان ،بهجت -فوالدی ،سکینه .بررسی همه گیر شناسی اختالالت روانی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه
شهرستان نیشابور ،خردادماه  .1375.پایان نامه کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان آموزش و
پرورش شهرستان نیشابور شماره ثبت 94
[ .]4تقوی ،نعمت اهلل ،1392.جامعه شناسی خانواده ،تهران ،دانشگاه پیام نور.
[ .]5قائمی ،علی ،1363.نظام حیات خانواده دراسالم ،انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
[ .]6صافی ،احمد ،1396.خانواده ی متعادل ونامتعادل ،تهران :انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
[ ]7پوافکاری .نصرت اهلل  .1393.فرهنگ جوامع روانشناسی روانپزشکی انگلیسی به فارسی ،تهران .فرهنگ معاصر
[ ]9میالنی فر ،بهروز .1371.بهداشت روانی ،تهران ،انتشارات قومس
[ ]8احمدوند ،محمد علی  .1392.بهداشت روانی .تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور
[ .]11لطف آبادی ،حسین ،1394.روانشناسی رشد.2تهران .سمت.
[ .]11نوغانی ،فاطمه ومحتشمی ،جمیله وشاهسوند ،دکتراسماعیل .1392.بهداشت روان  1و ،2تهران ،سالمی.
[ .]12نوید ،جفری وراتوس ،اسپنسر ،مترجم:یحیی سید محمدی.1399.بهداشت روانی،تهران ،ارسباران.
[ .]13شولتز دوآن ،1394.نظریه شخصیت ،مترجم:یوسف کریمی و دیگران ،تهران ،ارسباران.
[ .]14مهدی پور ،شیما ،1399.بررسی اثربخشی درمان مرورگرزندگی برسالمت عمومی نوجوانان دختردبیرستانی منطقه
22شهرتهران ،پایان نامه ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
[ .]15کاملی ،محمدجواد ،1395.بررسی علل وعوامل موثردربروزآسیب اجتماعی طالق درجامعه ایران باتوجه به آمارواسناد ،دانش
اجتماعی.
[ .]16طباطبایی ،محمد ،1396.ترجمه تفسیر المیزان ،ج . 16
]17[. Wickrama, K. A. S., Lorenz, FO., Conger, RD., Mattews, L. & Elder, GH. (1997).Linking
occupationalconditions to physical health through the marital. social andinterpersonal processes.
Journal of health and social behavior, 38

7

www.SID.ir

