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 مقدمه - 1-1

هاي الهی است که در سایه تندرستی وسالمت  شادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت

ترین عوامل مؤثر در  ها اعطا شده است، عالوه بر آن، بهزیستی روان شناختی یکی از مهم به انسان 1انیرو

شود.این امر به ویژه در خانواده ها از اهمیت بسیاري برخورداراست  ها محسوب می ارتقا و تکامل انسان

همواره وجود داشته هاي زندگی بشر و تالش براي دستیابی به زندگی مطلوب در همه اعصار و دوره

 اند. تر بوده هاي وارسته همیشه به دنبال یافتن راهی براي حیات مفیدتر و سازنده است وانسان

نقش اساسی در جامعه ایفا  2هاي روانی بلندمدت ها در حمایت از افراد مبتال به بیماري خانواده

ان پریشی بسیار حائزاهمیت است. هاي اجتماعی افراد مبتال به بیماري رو کنند. این حمایت در شبکه می

 3کنند، به زندگی با خویشاوندانشان درصد افرادي که اولین دوره اختالل روانی را تجربه می 60بیش از 

 20تا  10هاي روانی، حدود  سد این مراجعه در دفعات بعدي تجربه بیماري گردند. به نظر می بازمی

فردي قابل توجهی  4ل نیست و ممکن است با فشاریابد. غالباً نقش مراقب بدن مشک درصد کاهش می

و  5همراه باشد. در اختالل اسکیزوفرنی، بسیاري از اعضاي خانواده در نتیجه نقش مراقبتی خود، استرس

خویشاوندان و قابلیت آنها در  7کنند. این استرس نه تنها بر بهزیستی زیادي را تجربه می 6فشار ذهنی

گذارد، بلکه ممکن است بر سیر بیماري و وضعیت مراجع اثر منفی  ر اثر میحمایت و مراقبت بلند از بیما

  داشته باشد. 

مطرح شده است. این » فشار«ها، تحت عنوان  هاي بررسی اثر بیماري روانی بر خانواده یکی از روش

قابل  به وسیله دیگران قابل مشاهده بوده و اثرات 8مفهوم داراي دو بعد عینی و ذهنی است. فشار عینی

گیري بر خانواده دارد، در حالی که فشار ذهنی، ادراك خویشاوندان از اثرات مراقبت است. شن و  اندازه

شوند (براي  بوده و بر بستگان تحمیل می 10هاي مراقبتی اضافی معتقدند فشار عینی، درخواست 9همکاران
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بستگان را به همراه دارد. براي هاي  نمونه، کمک کردن، نظارت و حمایت مالی). این فشار فقدان فعالیت

دارد. در مقابل،  هاي تفریحی بازمی هاي اجتماعی یا انجام فعالیت نمونه، آنها را از کار کردن، ایفاي نقش

پژوهش حاضر درخصوص میزان  شود. هاي هیجانی مراقب اطالق می فشار ذهنی به تجربیات و پاسخ

ر روانی هستند یا خانواده هاي که بیمارروانی ندارند بهزیستی خانواده چه خانواده هاي که داراي بیما

میتواند به کشف و شناسایی راههایی منجر گردد که به وسیله ي آن بتوان سطح بهزیستی و سالمت 

  روانی افراد خانواده که به جامعه منتهی خواهد شد را ارتقاء داد.

  بیان مسأله 1-2

هاي نظري و عملی قرار  گذشته مورد بحثبهزیستی روانشناختی موضوعی است که در سه دهه 

 ،با دیگران   روابط مثبت،تسلط محیطی ،  رشد شخصی  ،خودمختاري مولفه (  6گرفته است. و داراي 

دهند، از گذشته مورد توجه روانشناسان بوده  را تشکیل می )و پذیرش خود  ، هدفمندي در زندگی 

  .)1388، نقل از کاظمی، 1993، 1است(دینر و الرسن

) انجام داده است که بین عواطف مثبت و 1969( 2ها در این زمینه براد بورن پردازي نخستین نظریه

را، به عنوان یکی از وجوه اساسی بهزیستی، به صورت وجود  3منفی متمایز قائل شده است. وي شادمانی

در  5سازي مفهوماساسی بر سر راه  4هاي تعادل بین عواطف مثبت و منفی در نظر گرفت. یکی از چالش

مورد عواطف مثبت و منفی، فرض مستقل بودن آنها از یکدیگر است. چالشی که به ایجاد تمایز بین دو 

آنها، منجر گردید. فراوانی عاطف مثبت و منفی با یکدیگر  7و فراوانی 6وجه عواطف، یعنی شدت

مثبت است. این روابط هاي مربوط به شدت این عواطف،  همبستگی منفی دارد. در حالی که همبستگی

شد که ربطه بین عاطفه مثبت و منفی انکار شود و این توهم به وجود آید که این  متضاد  چنین تلقی می

شاخص بهتري براي بهزیستی » فراوانی«رسد که  دو از یکدیگر مستقل هستند. از این دو به نظر می

شود  هزیستی هیجانی طوالنی مدت مربوط میبه ب» شدت«گیري است و بیشتر از  باشد. زیرا قابل اندازه می

  ).1388، نقل از کاظمی، 1993، 8(دینر و الرسن

اند که آن را برابر حضور عواطف مثبت  را مطرح ساخته» عاطفی  بهزیستی«گرایی،  ذتلپیروان 

). 2002دانند (کیز،  (مانند شادي)، غیاب عواطف منفی (مانند ناامیدي) و رضایتمندي از زندگی می
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بهزیستی روانشناختی  ،اند ) را مطرح ساخته1989گرایی نیز بهزیستی روانشناختی (ریف،  یروان فضیلتپ

گیرد: خودمختاري (احساس  مؤلفه را در بر می 6به معناي قابلیت یافتن تمام استعدادهاي فرد است و 

اس رشد ایجاد روابط شخصی مناسب)، رشد شخصی (داشتن احس و شایستگی و توانایی در مدیریت

با دیگران   روابط مثبت ی،محیطتسلط مداوم؛ پذیرا بودن نسبت به تجارب جدید؛ احساس کارآمدي)، 

بخش و توام با اطمینان؛ توانایی همدلی، صمیمیت و مهربانی)، هدفمندي در  (داشتن روابط گرم، رضایت

و پذیرش خود اش معنایی دارد)  زندگی (داشتن هدف در زندگی؛ فرد احساس کند زندگی گذشته

هاي مختلف خود؛ داشتن احساس مثبت نسبت به  (داشتن نگرش مثبت نسبت به خود؛ پذیرفتن جنبه

  زندگی گذشته خود).

از تئوري و تحقیق در حیطه روانشناسی مثبت به  "سرمایه روان شناختی مفهومی است که عمدتا

سرمایه روان شناختی  دست آمده و خودکارآمدي ، تاب آوري ، امید و خوش بینی مولفه هاي

  ).2011هستند(برنت و همکاران ،

کارآمدي است؛ یعنی اعتقاد به این که   بین رفتار، خود ـ ترین پیش ) قوي1990به عقیده بندورا (

کارآمدي، باور شخص به   افراد قادرند اعمالی را انجام دهند که پیامد مطلوبی به بار خواهد آورد. خود ـ

شود. اعتقاد افرادبه کارآمدي  کنترل بر عملکرد بر رویدادهاي محیطی تعریف میتوانایی خود در اعمال 

دهند، مدت  کنند، مقدار تالشی که به خرج می شخصی بر جریان عملی که باید دنبال کردن انتخاب می

ها بعد از  کنند و بهبودپذیري آن رو شدن با موانع و تجربیات استقامت می زمانی که در صورت روبه

ها، تأثیر دارد. کارآمدي به اطمینان افراد از این که توانایی انجام دادن برخی رفتارها را دارند  ريبدبیا

توانند رفتار مشخصی را بدون اضطراب، استرس یا  اشاره دارد. کارآمدي به این معنا نیست که افراد می

توانند اعمال الزم  ه آیا میترس انجام دهند، بلکه صرفاً قضاوت درست یا غلط افراد در این باره است ک

  را انجام دهند یا خیر.

کارآمدي شامل منابع انگیزشی و شناختی و اقدامات الزم براي اعمال کنترل   به صورت کلی، خود ـ

کارآمدي باال در یک موقعیت   ) خود ـ1990و بندورا،  1بر یک مسئولیت یا موقعیت به خصوص (اوزر

زا است، بیانجامد. در  ن که موقعیت، مساعد، مثبت، نامربوط و استرستواند به ارزیابی اولیه از ای می

کارآمدي به یک مؤلفه مهم ارزیابی ثانویه تبدیل   زا ارزیابی شود، خود ـ صورتی که یک موقعیت، استرس

  ). 1984شود (الزاروس و فولکمن،  می

دهد و سالمت روانی  ار میدر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قر بیمارروانی حضور 

هاي شدید میان اعضاي  بر اثر تعارض بیماردهد،  خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می
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کند. ممکن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهاي ناخواسته  خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می

ایعات و اثرات جبران ناپذیري بر وضعیت تواند ض می بیمارروانی جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود 

جدایی، تحمل بار سنگین   بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختالفاتی زناشویی،

  ). 1980اقتصادي، افسردگی، ناامیدي، اضطراب، خجالت و خشم و بسیاري از مسایل دیگر(بردن، 

 بیماران باشد زیرا این دشواري هاي  زا می ین استرساغلب براي والد بیمار روانی مراقبت مداوم از 

خانواده هاي بیماران تحقیقات نشان داده است که .گذارد به طور اجتناب ناپذیري بر زندگی آنها اثر می

 1991هاي عاطفی قرار دارند(بکمن،  عموما در خطر مشکالت زندگی خانوادگی و دشواري روانی 

  ).1989سینگر واوروین 

درصد است که این  6/23وزارت بهداشت متوسط شیوع بیماریهاي روانی در جامعه ما طبق آمار 

در طول یکسال به یک نوع اختالل روانی مبتال است که 8/20در مردان درصد و 5/26میزان در زنان 

بر مسائل اقتصادي  یهستند، اختالالت روانروانی نفر یک نفر مبتال به اختالالت  4یعنی از هر ،شوند  می

درصد در  21درصد در مناطق روستایی و حدود  21/3. در ایران می گذارداثرو اجتماعی در جامعه 

درصد افراد ایرانی دچار روان پریشی و اسکیزوفرنی  6مناطق شهري اختالالت روانی وجود داشته و 

ت هستند که به طور مشخص اختالالت روانی در افراد متاهل جدا شده و طالق گرفته شایع تر اس

درصد  12/5همچنین شیوع بیماري در افراد بیکار بیشتر از شاغالن بوده است. شیوع افسردگی در دنیا 

به طور کلی  ،است که در ایران خصوصا طیف افسردگی اساسی هشت درصد پیش بینی شده است

اد، ( نحوي نژ دهند درصد کل بار بیماریهاي کشور را به خود اختصاص می 14بیماریهاي روانی حدود 

1392( .  

به معنی به حداکثر رساندن لذت و روانشناختی گرایی معتقد است بهزیستی  رویکرد مبتنی بر لذت

به حداقل رساندن درد است. این رویکرد در طول تاریخ حامیان خاص خود را داشته است که از آن 

گرایی ارسطو  فضیلتن دیگري با عنواتوان اپیکور، هابز و استوارت میل را نام برد. رویکرد  جمله می

گردد، بلکه بهزیستی در  ارضاي امیال، به رغم ایجاد لذت در ما، همیشه منتهی به بهزیستی نمی،معتقدند 

هاي واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با احساس  برگیرنده تالش براي کمال و تحقق پتانسیل

  ). 2001لذت نباشد (راین و دسی، 

)در پژوهش به این نتایج دست یافتندکه خانواده بیماران روانی  داراي 1386(لهسائی زاده و مرادي 

هاي میان فردي کمتري دارند، در رویارویی با رویدادهاي فشارزاي  حمایت اجتماعی باال، کشمکش

  زندگی، بیشتر ایستادگی و از بهزیستی و سالمت روانی بهتري نیز برخوردارند.

عنوان (( تعیین برنامه آموزشی روانی خانواده برکیفیت زندگی ) ، در پژهشی تحت 1388رحیمی ( 

بیماران اسکیزوفرنیک و خانواده ( مراقبین ) در شیراز )) به این نتیجه رسید که برنامه هاي اموزشی 
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روانی براي خانواده هاي که که داراي بیمار روانی هستند مخصوصا روانپریشها در کیفیت زندگی انان 

  موثر است . 

سه نوع بهزیستی را باهم ترکیب کرده و مفهوم جامع و کاملی از بهزیستی را که هم جنبه  ایناگر

)و هم سرمایه روانشناختی که به  عاطفی (بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کارکردي (بهزیستی روانشناختی

  .آورد وجود می بهگرفته وسالمت روانی را در بر  مثبت اندیشی اشاره دارد در نظر بگیریم 

میزان این  سه عامل بهزیستی عاطفی ، روانشناختی و سرمایه روانشناختی در سالمت روان 

ایران و این که در خانواده هاي که داراي بیمار روانی هستند تاثیرگذاراست . با توجه به مطالعات در

ضروري  ینخداآفرشهرمشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در  خداآفرینشهر 

این تحقیق نیز درمراکز مشاوره،سازمان  درآینده نیزمی توان از نتایج به نظر می رسد و خصوصاً

  .بهزیستی،کلینیکهاي سالمت روان جهت خدمت رسانی استفاده کرد

 بهزیستی میزان  آیا بینتحقیق را چنین طرح می کنیم:  با توجه به موضوع تحقیق،سئوال اصلی

خانواده هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود در و سرمایه روانشناختی روانشناختی  عاطفی ،

  دارد؟

  ضرورت انجام تحقیق 1-3

تندرستی ، نیاز اساسی انسان است که فرد ، پیوسته در جهت رسیدن به آن تالش می کند.سالمتی 

رتوانائی جسمانی سرچشمه ي زندگی است نه وسیله اي براي .سالمتی ، مفهوم کاربردي دارد که افزون ب

 ).1998افراد، بر جنبه هاي روانی و اجتماعی آنان نیز ، اثر می گذارد ( شفیلد، 

ماهیت و ساختار بهزیستی موضوعی است که ازگذشته موردتوجه فیلسوفان ودانشمندان رشته هاي 

درکانون توجه روانشناسی مثبت گرا،که مطالعه ي علمی "مختلف علمی قرارگرفته است و اخیرا

  ).2009عملکردهاي بهینه انسان است ، قرارگرفته است ( لین لی و همکاران، 

پیامدهاي داشتن بیمار روانی در خانواده ، اغلب فشار عینی و ذهنی عمده اي را برسایر اعضاي 

خانواده تحمیل می کند.میزان این فشار به چندین عامل بستگی داردکه عبارتند از سن وجنس بستگان 

رابطه پیش از بیماري آنها با بیمار،ماهیت مشکالت بیمار و راهبردهاي مقابله اي مورد بیمار،کیفیت 

استفاده بستگان،ارزیابی بستگان از موقعیت و نحوه ادراك بیماري ، حمایت هیجانی و عملی در دسترس 

محدود  خانواده ،پیامدهاي برچسب هاي همراه با بیماري روانی است . برچسب زدن به افرادنزدیک بیمار

نمی شود و در طول نسل ها گسترش یافته و به بخش هاي بزرگتري از خانواده روانی و جسمی آنها را 

تحت تاثیر قراردهد،بلکه برسیربیماري نیز اثر می گذارد.در رابطه با این تاثیرگذاري ، در مورد بیماري 

 به یک بیماري روانی شدید، اسکیزوفرنی شواهد فراوانی وجود دارد.درگذشته، خانواده بیماران مبتال
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از برنامه درمانی حذف می شدند.امروزه "اغلب به دلیل این بیماري موردسرزنش قرار می گرفتندو عمدا

این امر به ندرت روي می دهد، ولی مراکز خدمات مربوط به سالمت روان ، همیشه مشکالت هیجانی و 

وانی شدید را مورد توجه قرارنمی دهند.همیشه عملی تجربه شده توسط بستگان افراد مبتال به بیماري ر

اطالعات کافی در مورد شرایط بیمارونحوه ي مواجهه با آن در اختیار خانواده قرار نمی گیرد. بنابراین 

مهمترین مسائل درزندگی خانواده ها بحث بهزیستی عاطفی ، بهزیستی روانشناختی و سرمایه روان 

  یکی از اعضاء آن مبتال به بیماري روانی است . شناختی به خصوص در خانواده هاي که 

پژوهش حاضر درخصوص میزان بهزیستی خانواده چه خانواده هاي که داراي بیمار روانی هستند یا 

خانواده هاي که بیمارروانی ندارند میتواند به کشف و شناسایی راههایی منجر گردد که به وسیله ي آن 

فراد خانواده که به جامعه منتهی خواهد شد را ارتقاء داد. عالوه بتوان سطح بهزیستی و سالمت روانی ا

برآن تحقیق پیرامون خانواده وعواملی که در بهزیستی خانواده نقش دارند مخصوصا خانواده هاي داراي 

بیمار روانی،  به غنی سازي مبانی نظري موضوع کمک بسیاري خواهند نمود.با توجه به این که پژوهش 

از جمله ي اولین پژوهش ها دراین حیطه می باشد. می تواند افق جدیدي در  حاضردر کشورما

،تسلط رشد شخصی  ،خودمختاري موردنقش واسطه اي بهزیستی عاطفی و بهزیستی روانشناختی( 

( و  سرمایه روانشناختی ) و پذیرش خود  ، هدفمندي در زندگی ،با دیگران   روابط مثبتمحیطی ،  

  ).1984( کیکر،، خوش بینی و خودکارآمدي) به روي ما بگشایند امیدواري ، تاب آوري

میزان بهزیستی عاطفی ، روان شناختی اهمیت وضرورت این پژوهش درجهت  شناسائی و مقایسه 

است تا به  ارائه راهکارهاي مطلوب در  ه هاي با و بدون بیمار روانیدر خانوادو سرمایه روانشناختی 

 و زندگی شاد توام با امیدگردد. جهت سالمت روان خانواده ها

  اهداف پژوهش 1-4

  هدف کلی 1- 4- 1

ه هاي با و در خانوادروان شناختی و سرمایه روانشناختی  بهزیستی مقایسه میزان بهزیستی عاطفی ،

  بدون بیمار روانی 

  اهداف اختصاصی (ویژه) 2- 4- 1

 نی.ه هاي با و بدون بیمار روادر خانوادمقایسه میزان بهزیستی عاطفی  -1

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادمقایسه میزان بهزیستی روان شناختی  -2

  .ه هاي با و بدون بیمار روانیدر خانوادخودمختاري مقایسه میزان  -3

 ه هاي با و بدون بیمار روانیدر خانوادرشد شخصی مقایسه میزان  -4
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 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادتسلط محیطی مقایسه میزان  -5

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادبا دیگران   روابط مثبتمقایسه میزان  -6

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادهدفمندي در زندگی مقایسه میزان  -7

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانواد پذیرش خودمقایسه میزان  -8

 ون بیمار روانیه هاي با و بددر خانوادمقایسه میزان سرمایهروان شناختی  -9

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادمقایسه میزان خود کارآمدي  - 10

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادمقایسه میزان تاب آوري   - 11

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادمقایسه میزان امید   - 12

 ه هاي با و بدون بیمار روانی.در خانوادمقایسه میزان خوش بینی  - 13

 

  هاي پژوهش فرضیه 1-5

  فرضیه کلی 1- 5- 1

ه هاي با و در خانوادبین میزان بهزیستی عاطفی ، بهزیستی روان شناختی و سرمایه روانشناختی «

  ».تفاوت وجود دارد بدون بیمار روانی

  هاي اختصاصی (فرعی) فرضیه 2- 5- 1

 ت وجود دارد.ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاودر خانوادبین میزان بهزیستی عاطفی   -1

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادبین میزان بهزیستی روانشناختی  -2

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانواد خودمختاريبین میزان  -3

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانواد رشد شخصیبین میزان   -4

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادسلط محیطی تبین میزان   -5

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادبا دیگران   روابط مثبتبین میزان  -6

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادهدفمندي در زندگی بین میزان  -7

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانواددگی پذیرش خود در زنبین میزان  -8

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادبین میزان سرمایهروانشناختی  -9

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادبین میزان خود کارآمدي  - 10

 بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.ه هاي با و در خانوادبین میزان تاب آوري  - 11

 ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارد.در خانوادبین میزان امید  - 12
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 .ه هاي با و بدون بیمار روانی تفاوت وجود دارددر خانوادبین میزان خوش بینی - 13

 

  تعاریف متغیرهاي پژوهش 1-6

  تعاریف نظري (مفهومی) 1- 6- 1

  یتی عاطفبهزیس -2- 6- 1

را برابر حضور عواطف مثبت (مانند شادي)، غیاب عواطف منفی (مانند کیز بهزیستی عاطفی 

  .)2002دانند (کیز،  ناامیدي) و رضایتمندي از زندگی می

  : یروان شناخت یستیبهز

را واکنشهاي عاطفی و شناختی براي درك توانمندیها و ویژگی هاي شخصی،  بهزیستی روانشناختی

ؤثر با جهان در رابطه مناسب با اجتماع و رشد و پیشرفت مثبت در طول زمان می داند تعامل کارآمد و م

  ).2007که دربرگیرنده رضایت از زندگی، انرژي و خلق مثبت است(کارادماس،

  سرمایه روانشناختی  - 3 -6- 1 

،  شناختی یعنی امید ، خوش بینی –سازه اي ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مولفه ادراکی 

) . این مولفه ها در یک فرایند تعاملی و 1999خودکارآمدي و تاب آوري را دربر دارد( لوتانز، 

ارزشیابانه به زندگی فرد معنی بخشیده و تالش فرد براي تغییر موقعیت هاي فشارزا را تداوم داده اورا 

ا تضمین میکند ( براي ورود به صحنه عمل آماده نموده  و مقاومت و سرسختی وي در تحقق اهداف ر

  ).1996وود و وود ، 

  خودکارآمدي -4 - 6- 1

خودکارآمدي توانایی فرد در انجام یک عمل خاص و کنار آمدن با یک موقعیت ویژه است سازه 

خودکارآمدي باور به اعتقاد فرد مبنی بر توانایی انجام تکالیف در شرایط خاص (شوارز و جر و 

  ).1995سالم

ها یا  ي وسیع از درخواست ی به توانایی خود در رویارویی با دامنهخودکارآمدي به اعتماد کل

  ).1982هاي جدید اشاره دارد (شرر،  موقعیت
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  آوري تاب -6-5 - 1

شود (التار و  هاي تلخ و ناگوار اطالق می آوري به فرآیند پویاي سازگاري مثبت با تجربه تاب

  ).2001چچنی، 

آمیز با شرایط  فرآیند توانایی یا پیامد مقابله موفقیتآوري را یک  ) تاب1991گارمزي  ماستن (

آوري مقابله مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (والر،  اند به بیان دیگر تاب تهدیدکننده تعریف نموده

2001.(  

  امید -6 - 6- 1

امید عبارتست از ظرفیت ادراك شده براي تولید مسیرها به سمت اهداف مطلوب و انگیزه ادراك 

  ).2000براي حرکت در این مسیرها (اشنایدر،  شده

 خوش بینی   -7- 6- 1

ه خوش بینی سرشتی یا به عبارت دیگرگرایش به اینکه در زندگی تجارب خوب رخ خواهند زسا

  است که نوع رفتارهاي فرد را تعیین می کند  داد،به عنوان یک صفت پایدار شخصیتی تعریف شده

  خودمختاري -8- 6- 1

هاي کنترل  ات و اعمال یک فرد مربوط به خود اوست و نباید به عنوان علتخودمختاري تفکر

تواند  هاي مختلف می بیرونی فرد تعریف شود. ضمناً معنی عبارتی همچون خودپیروي بر طبق فرهنگ

  ).1999، 1تغییر کند (چامبرز

  رشد شخصی  -9- 6- 1

  ف کرده است. ) رشد شخصی را به عنوان نوعی توانایی براي رشد تعری1989ریف (

  تسلط محیطی -  10- 6- 1

) تسلط بر محیط را توانایی انتخاب و ایجاد محیطی مناسب براي شرایط فیزیکی خود 1989ریف (

  تعریف کرده است .

  

 

  
1- Chambers 
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  با دیگران  روابط مثبت - 11- 6- 1

) ارتباط مثبت با دیگران را به عنوان ارتباط درونی، درست، صمیمی و همچنین 1989ریف (

  ارتباط  بین فردي ومحبت توصیف کرده است. ازاحساس قوي 

  هدفمندي در زندگی - 12- 6- 1

گوید داشتن درکی روشن، هدفدار و مشخص در زندگی بسیار مهم است.شخص  ) می1989ریف (

). همچنین هدف شخص و مسیر 1999باید احساس کند زندگی او هدفدار و پرمعنا است (چامبرز، 

زندگی داشته باشد. زندگی حال و گذشته فرد باید با معنی محسوس جهت رسیدن به این هدف در 

  ).2002، 1باشد. باید نسبت به زندگی اعتقاد راسخ و جدي داشته باشد تا زندگی معنا پیدا کند (کیز

  پذیرش خود - 13- 6- 1

)، داشتن نگرش مثبت نسبت به خود به عنوان یک خصوصیت اصلی کارکرد 1989ریف (

شود،همچنین وقتی که فرد از کارهاي خود در مجمع راضی باشد و  یروانشناختی مثبت محسوب م

کند احساس رضایت  نسبت به کارهاي گذشته از خود قدردانی بکند و موقعی که به گذشته خود نگاه می

  ).2002و خشنودي بکند (کیز، 

  تعاریف عملیاتی - 1-7

   بهزیستی عاطفی-1- 7- 1

  کسب می نمایند.) 2002شخصی کیز(هزیستی میزان نمره اي که ازمودنیها از پرسشنامه ب

  بهزیستی روان شناختی 

  ) کسب می نمایند.1989میزان نمره اي که ازمودنیها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف( 

  سرمایه روانشناختی  2- 7- 1

  کسب می نمایند. )2007لوتانز( میزان نمره اي که ازمودنیها از پرسشنامه سرمایه روان شناختی
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Abstract: 
This research aims to compare emotional well-being, psychological well-being, and 

psychological capital in the families with or without mental patients. It is an applied research 
in terms of purpose and, regarding the data collection method, is a descriptive causal-
comparative research. The sample included 80 parents that were selected using convenience 
sampling from the families residing in the city of Khodafarin, Azarbayjan-e-Sharghi Province 
(40 parents with at least one child suffering from a mental illness and 40 parents without any 
mental patients).The questionnaires used were: 1) Keys’questionnaire of personal well-being 
(subscale of emotional well-being), 2) Ryff’s questionnaire of psychological well-being, and 
3) Luthans’ questionnaire of psychological capital. Multivariate variance analysis was 
appliedto test the research hypothesis. The results of data analysis showed that there was a 
significant difference between the two study groups in terms of emotional well-being, 
psychological well-being, and psychological capital (at P<0.01, F=575.134). Also, the results 
showed that there was a significant difference between the families with or without mental 
patients in terms of emotional well-being (at P<0.01, F=538.666), psychological well-being 
(at P<0.01, F=139.884), autonomy (P<0.01, F=114.529), personal development (P<0.01, 
F=94.590), environmental dominance (P<0.01, F=118.471), positive relations with others 
(P<0.01, F=141.196), leading a purposeful life (P<0.01, F=98.898), sense of self in the life 
(P<0.01, F=97.191), psychological capital (P<0.01, F=1002.134), self-efficacy (P<0.01, 
F=526.637), endurance(P<0.01, F=632.090),hope (P<0.01, F=478.629), optimism (P<0.01, 
F=503.776). 
Therefore, regarding the mean difference of the two groups we can conclude thatemotional 
well-being, psychological well-being, and psychological capital in the families without 
mental patients are higher than the families with offspring suffering from a mental illness.  
Keywords: Emotional well-bing, Psychological well-bing and cognitive Capital 
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