
 723 -732  ، ص7318، بهار 71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده
 حمایت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با تاب آوری بینرابطه  یررسب حاضر،هدف از پژوهش 

 تحصیلی 

پژوهش حاضر شامل  یاست. جامعه آمار یهمبستگ - یفیاست. روش پژوهش، توصدانش آموزان 

است که تعداد آنها  6931در سال  دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان لنده هیکل

 یجمع آور شدند. نییتع خوشه ای مرحله اینفر به روش  663آنها  انینفر است که از م 919

 تحصیلی اشتیاق ، (5002حمایت تحصیلی ساندز و پالنکت ) یرسشنامه هاداده ها از طریق پ

تجزیه ( صورت گرفت. 5009)نیآوری تحصیلی مارتتابو  (5002بلومنفیلد و پاریس ) فردریکز،

 صیلیتح آوری تاب تحصیلی و اشتیاق تحصیلی مستقیما بر حمایت 6و تحلیل داده ها نشان داد: 

همچنین -9اثر می گذارد.  اشتیاق تحصیلی تحصیلی مستقیما برحمایت -5اثر می گذارند. 

تاب آوری تحصیلی ارتباط  با  حمایت تحصیلی به شکل غیر مستقیم و از طریق اشتیاق تحصیلی

 رازشب دارای تحصیلی اشتیاق و تحصیلی حمایت بر پایه آوری تاب بینی پیش مدل-2داشتند. 

 .است

 .آموزان دانش ،تحصیلی، تاب آوری تحصیلیحمایت تحصیلی، اشتیاق : واژگان کليدي
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 نژاد رحيمی منصور

 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

 
  نام نویسنده مسئول:

 نژاد رحيمی منصور

ي تاب آورمایت تحصيلی و اشتياق تحصيلی با بررسی رابطه بين ح

 تحصيلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان لنده
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 مقدمه
هر ساله دانش آموزان و دانشجویان زیادی در دانشگاه با وجود توانایی و استعداد خوب جهت ادامه تحصیل، دچار افت تحصیلی شده و 

موزشگاه و دانشگاه و عدم تحمل در مواردی مجبور به ترك تحصیل می شوند. عوامل چندی در این امر دخالت دارند که عوامل مربوط به آ

 شرایط محیط آموزشی به دالیل مختلف از جمله مسائل و مشکالت مالی و عدم حمایت از طرف خانواده ها می تواند از دالیل عمده آن باشد.

 حسینی، از نقل به ،6332 ، بینارد)است بدبختی احساس و پذیری ریسک علیرغم تغییر و آمیز موفقیت سازگاری فرایند آوری تاب

 فالکت زندگی های استرس یا موقعیت با مقابله در برگشتن اول حالت به و مقابله برای اجتماعی و خانوادگی فردی، توانایی آوری تاب(. 6911

 (.6911 حسینی، از نقل به ،6322، ورنر)شود می آینده های مصیبت به دادن پاسخ برای توانایی افزایش باعث که است بار

(. 5009 ، ریچپنت) شود می اطالق است مربوط تحصیلی پیشرفت و یادگیری به که رفتارهایی به  نیز مدرسه در تحصیلی اشتیاق سازه

 به ابیدستی در مستقیم صورت به تا کنند می آموزشی هدفمند فعالیتهای صرف آموزان دانش که دارد اشاره تالشی کیفیت به مفهوم این

 (.6911 همکاران، و حجازی از نقل به ،5009 ، همکاران ،  ریچاردسون) باشند داشته نقش مطلوب نتایج

 (. 6332، گاندارا ) کنند می ایفا خود دانشجوی فرزندان به توجه و حمایت در مهمی نقش والدین که دهد می نشان تحقیقات

 راهبردهای اجتماعی، حمایت قومی، هویت که شد داده نشان( 5002) اورازکو مطالعه در آوری تاب با اجتماعی حمایت رابطه برسی در

 ترین مهم که داد نشان پژوهش این نتایج. کند می تبیین را آوری تاب واریانس از درصد 26 فرهنگی تجانس و دانشگاهی محیط ای، مقابله

 ینب از و اند بوده قومی هویت و اجتماعی حمایت ادراك فرهنگی، تجانس ای، مقابله راهبردهای ترتیب به آوری، تاب های کننده بینی پیش

 (.6911 حسینی، از نقل به)است بوده کننده بینی پیش قویترین مهم، افراد طرف از حمایت اجتماعی، حمایت ادراك های مولفه

 دست به هرابط  این بودن اثربخش بر مبنی نتایجی و گرفته انجام چندی مطالعات آوری تاب با تحصیلی حمایت رابطه بررسی پیرامون

تاب آوری ظرفیتی انسانی در همه افراد برای  .است نشده انجام پژوهشی آوری تاب با تحصیلی اشتیاق رابطه بررسی خصوص در اما. است آمده

 تغییر، صرف نظر از خطرات تهدید کننده است. اساساً نوع بشر دارای نیازهای پیچیده و متعددی برای رشد است که باعث می شود تا او را به

( هنگامی که فاجعه از سر 5006) 5(. به باور ماستن603: 6331 ، 6یعی به سمت این برامدهای تاب آور به حرکت در آورند)لیفتونطور طب

می   لاصالح یا تعدی اثرات ناگوار،  بگذرد و نیازهای اولیه انسانی تامین گردد، آن گاه تاب آوری به ظهور می رسد. در نتیجه فرایند تاب آوری، 

تحت تاثیر پیامدهای منفی پیشامدهای  (. سالمت روان افراد آسیب دیده، 59: 5002، 9یا حتی ناپدید می گردند )توگادو و فردریکسونشوند و 

 لناگوار قرار می گیرد. سرسختی و خود تاب آوری از منابع درون فردی هستند که می توانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدی

البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی  ثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند.نمایند و ا

و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب  2انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناك نمی باشد، بلکه شرکت فعال

(. پژوهش های تاب آوری نشان 5009، 2در شرایط خطرناك است)کانر و دیویدسون توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی ـ روانی،  آوری، 

شی امی دهند که چگونه افراد در رویارویی با عوامل تنش زا و آسیب رسان که در بافتار اجتماعی وجود دارد؛ نظیر نژادپرستی، جنگ، فقرو یا ن

امد های ناگوار است؛ با موفقیت بیرون می آیند. در واقع این دیدگاه منطق نیرومندی را مهیا می سازد تا از نگرش تنگ و تار از رخداد پیش

هی اعلوم اجتماعی و رفتاری که لزوماً توجه خود را معطوف به خطر، نقصان و آسیب کرده اند، دست برداشته و توجه به نقاط قوت افراد با دیدگ

 سترش یابد.ارتقاء نگر گ

 که است این قبلی های پژوهش بر آن حسن و بوده کشور داخل در مخصوصا زمینه این در مطالعات کمبود تحقیق، این انجام حسن

 تواند یم امر این و است نموده بررسی را متوسطه دوم دوره آموزان دانش آوری تاب با تحصیلی اشتیاق و تحصیلی حمایت رابطه منسجم بطور

 و تحصیلی تحمای بین است؛آیا اساسی سئوال این به پاسخگویی دنبال به تحقیق این لذا. شود روانشناسی علم تقویت باعث افزایشی بعد از

 دارد؟ راث مستقیم غیر یا مستقیم بطور لنده شهرستان متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی آوری تاب بر تحصیلی اشتیاق

 کرده تحصیل و محصل قشر برای فرهنگی و آموزشی اداری، تصمیمات مهمترین که پرورش و آموزش وزارتخانه در مذکور موضوع

 از اندازه چه تا هستند کار به مشغول سازمان این در که افرادی که است مهم موضوع این همچنین و است مهم خیلی گیرند، می را جامعه

 و حصیلیت اشتیاق و تحصیلی حمایت روی بر کنکاش و تحقیقات بخش این در. برخوردارند آوری تاب و تحصیلی اشتیاق و تحصیلی حمایت

 .است برخوردار خاصی اهمیت از دارند، هم روی بر متقابلی تأثیر حد چه تا اینکه و افراد آوری تاب

                                                           
1 .Lifton 
2 . Masten 
8 .Togado & Fredricson 
4 . Active Participant 
5 . Conner & Davidson 
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 آموزشی های برنامه توان می زمینه این در کافی اطالعات کسب با زیرا است، برخوردار خاصی اهمیت از متغیرها این از یک هر مطالعه

 آگاه پرورش، آموزش اندرکاران دست اگر. نمود فراهم عزیزان این آوری تاب افزایش برای را زمینه و کرد طراحی آموزان دانش برای مناسبی

 ناسبم سازی زمینه در سعی مدیران کردن آگاه با آنها شود، می آوری تاب و تحصیلی اشتیاق و تحصیلی حمایت باعث عواملی چه که باشند

 .سازد می برجسته را حاضر پژوهش کاربردی و عملی ضرورت که است ای نکته این. کرد خواهند امر این برای

 

 سواالت تحقيق
 ارد؟د وجود مستقیم اثر لنده شهرستان متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی آوری تاب با تحصیلی حمایت بین آیا -6

 ارد؟د وجود مستقیم اثر لنده شهرستان متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش در تحصیلی آوری تاب با تحصیلی اشتیاق بین آیا-5

 نفر می باشد که به 919لنده به تعداد   شهرستان متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش کلیه حاضر، پژوهش در مطالعه مورد جامعه

 دادند تشکیل را نمونه حجم نفر 663 تعداد

 اول در جدول زیر آمده است. سوالنتیجه بررسی 

 اول سوال: نتایج بررسی 1جدول

 فرضیه نتیجه
سطح 

 معناداری

نسبت 

 بحرانی
CR 

 نوع تاثیر
ضریب 

 استاندارد
 فرضیه رابطه

درصد  33تاثیرگذاری در سطح 

 معنادار است

 رابطه بین دو متغیر مثبت است

 اول تایید می شود سوال

 0952 مستقیم 9931 006/0
تاب آوری 

 تحصیلی
← 

حمایت 

 تحصیلی
 اول

 

 معناداری تاثیر درصد 33 اطمینان سطح در تحصیلی آوری تاب بر تحصیلی حمایت متغیر دهد می نشان فوق جدول در ها یافته

 آوری بتا بر تحصیلی حمایت متغیر بنابراین است مثبت رابطه این اینکه به توجه با( است 21/5 از بیشتر که 9931 با برابر بحرانی نسبت)دارد

  اولسوال  دیگر عبارت به دارد مثبت تاثیر تحصیلی

 (.است معنادار و 0952 با برابر رابطه استاندارد ضریب.)شود می تایید

  ،(6932) شناس حق ،(6932) زارعی ،(6930) آزادی و آزاد  ،(6911)حسینی های یافته با یافته این

 این نتایج. دارد همخوانی( 5002)اورازکو و( 6331)همکاران و کاربونل ،(6931)آبادی جمال و فتحی ،(6932) عرب و شاهی شهین

( معلمان و والدین همساالن، مانند)مهم افراد حمایت از اگر مدارس آموزان دانش گفت، توان می یافته این توجیه در. است توجیه قابل پژوهش

 این با ار خود سازگاری تحصیل، دوران طی در توانند می و داشته خود تحصیلی زای استرس شرایط به نسبت مثبت نگرش باشند، برخوردار

 طشرای این و برده باال را خود سازگاری تحصیلی، رشته به عالقه عدم خانواده، از دوری جمله از هایی استرس وجود با و نمایند حفظ شرایط

 .نمایند تحمل را زا استرس

 و مادر پدر، همساالن،)زندگی مهم افراد حمایت از آموزان دانش که وقتی داد، ارائه ها یافته این نتایج از توان می که دیگری تبیین

 آموزشی محیط در دهند نمی اجازه دارند، اطمینان خود یادگیری به و هستند محکم ذهنی لحاظ به امتحان موقع در باشند، برخوردار( معلم

 ار خود درسی ضعیف عملکرد راحتی به و شوند نمی امید نا کنند، می عمل خوب مدرسه فشارهای با برخورد در شود، غلبه آنها بر استرس

 .کنند می جبران

 در جدول زیر آمده است.دوم  سوالنتیجه بررسی 
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 ومد هيفرضنتایج بررسی  2جدول

سطح  فرضیه نتیجه

 معناداری

 نسبت بحرانی
CR 

ضریب  نوع تاثیر

 استاندارد

 فرضیه  رابطه

درصد  33تاثیرگذاری در سطح 

 معنادار است

 رابطه بین دو متغیر مثبت است

 م تایید می شوددو سوال

تاب  0912 مستقیم 2922 006/0

آوری 

 تحصیلی

 سوم تحصیلی اشتیاق ←

 

 معناداری تاثیر درصد 33 اطمینان سطح در تحصیلی آوری تاب بر تحصیلی اشتیاق متغیر دهد، می نشان فوق جدول در ها یافته

 آوری ابت بر تحصیلی اشتیاق متغیر بنابراین است، مثبت رابطه این اینکه به توجه با( است 21/5 از بیشتر که 2922 با برابر بحرانی نسبت)دارد

 (.است معنادار و 0912 با برابر رابطه استاندارد ضریب.)شود می تایید سوم فرضیه دیگر عبارت به دارد. مثبت تاثیر تحصیلی

 بین ابطهر بررسی به که پژوهشی که یافت دست نتیجه این به داد، انجام تحقیق پیشینه و نظری مبانی در پژوهشگر که بررسی با

 . نشد یافت بپردازد، آوری تاب با تحصیلی اشتیاق

 ائلـمس رـب یترـبیش زـتمرک و توجه ،باشند شتهدا بیشتری تحصیلی قتیاـشا هـک جویانیـنشدا گفت، توان می ها یافته این تبیین در

 یبهتر عملکرد هاآزمون در و کنندمی بجتناا بنامطلو و نهراگازناسا یاــهرفتار ماــنجا از ،دــندار یگیرداــی فدــه ردوــم توعاــموض و

 . نددار

 رفتاری، اشتیاق از که دانشجویانی به نسبت دارند، بیشتری اشتیاق یادگیری در عاطفی و شناختی رفتاری، لحاظ از که دانشجویانی

 یکارآمد و داده نشان خود از مطالعات و تکالیف در کافی تالش و وقت صرف برای بیشتری رغبت برخوردارند، کمتری شناختی و عاطفی

 به آوری تاب. است آوری تاب باشد، ارتباط در تحصیلی اشتیاق با تواندمی که متغیرهایی از یکی. دارند مشکالت و مسائل حل در بیشتری

 تهدیدکننده شرایط یا ها¬سیبآ رــبراب در لـمنفع تـمقاوم تنها ،آوری¬تاب شود،می گرفته نظر در مثبت روانشناختی ظرفیت یک عنوان

 آموزش به مربوط مطالعات در اخیر هایسال در. باشدمی ودـخ اطراف محیط سازنده و فعال کننده ارکتـمش ،آور¬تاب فرد بلکه ؛نیست

 انشجویاند تحصیلی عملکرد و سالمتی نفس، ¬عزت شناختی، انگیزشی، متغیرهای با مرتبط و مهم یسازه یک عنوان به آوریتاب دانشگاهی،

 .است گرفته قرار بررسی مورد

 یناناطم خود یادگیری به و هستند محکم ذهنی لحاظ به امتحان موقع در باشند، برخوردار تحصیلی اشتیاق از آموزان دانش که وقتی

 و شوند نمی امید نا کنند، می عمل خوب مدرسه فشارهای با برخورد در شود، غلبه آنها بر استرس آموزشی محیط در دهند نمی اجازه دارند،

 .کنند می جبران را خود درسی ضعیف عملکرد راحتی به
 

 پژوهش هايمحدودیت
 کلیه هب تعمیم قابل پژوهش این نتایج بنابراین. است شده انتخاب محدود آموزان دانش تعداد با  استانی از پژوهش این آماری نمونه.  6

 .است پژوهش این هایمحدودیت از یکی این و نیست کشور آموزان دانش

 اطالعات کسب برای. است شده استفاده پرسشنامه از فقط اطالعات آوریجمع برای که است این پژوهش، دیگر هایمحدودیت از. 5

 .نداشت وجود مدیران با مصاحبه امکان بیشتر،

 ابطرو تواننمی روش ایندر که است همبستگی روش از استفاده مطالعه، این در محقق اختیار از خارج محدویت ترینمهم و نخستین. 9

 .باشد متغیرها سایر از ناشی روابط این شاید. کرد فرض علی روابط عنوان به را شده کشف
 

 پژوهش هاي یافته بر مبتنی پيشنهادهاي
 لمسائ به توجه لحاظ بدین دهند،می تشکیل دانشجویان و آموزاندانش را کشور جمعیت از زیادی درصد که داشت دور نظر از نباید

 زیر شرح به پیشنهادهایی شده، عنوان مطالب راستای در بنابراین باشد، داشته جامعه روانی سالمت و بهداشت در مهمی نقش تواندمی آنها

 : گرددمی ارائه

 سنجش مورد آنان تحصیلی اشتیاق و آوری تاب میزان مشاوره، های هسته و مراکز به آموزان دانش نخست مراجعه در شود می پیشنهاد -6

 .شود تقویت متغیرها این آنها، بودن پایین صورت در و گرفته قرار
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 گوییم،ب توانیم می بدانیم، نوجوان با آنها تعامل و خانواده تربیتی های روش نتیجه را آوری تاب و تحصیلی اشتیاق صورتیکه در -5

 های هانگیز و شخصیت در ای کننده تعیین نقش کودکی دوران در والدین توسط شده اتخاذ تربیتی روشهای و آن عملکرد و خانواده ساخت

 و مختلف مسائل با را جوان زوجهای جامعه آموزشی و فرهنگی نهادهای و مسئولین شود، می پیشنهاد منظور این به. دارد آینده در افراد

 سازند آشنا کودك تربیتی موثر روشهای

 

 آتی هاي پژوهش براي پيشنهادات
 قیقتح این در که آمدهدست به نتایج با و گیرد انجام دیگر تحصیلی مقاطع در زمینه، همین در پژوهشهایی گردد،می پیشنهاد -6 

 . گردد مقایسه شده، حاصل

 . عوامل این تأثیر بررسی یا و آتی های پژوهش در تحصیلی مذهبی، اقتصادی، سطح نظر از ها آزمودنی سازی همتا-5

  آوری تاب و اشتیاق تحصیلی، حمایت از دیگری های پرسشنامه با پژوهش تکرار -9

 ژوهشپ این گردد،می پیشنهاد لذا است، شده انجام لنده شهرستان آموزان دانش روی بر صرفا پژوهش این که مطلب این به توجه با -2

 .باشد تعمیم قابل تا شود انجام تریوسیع بعد در
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 مراجعمنابع و 
 ، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.آمار و کاربرد آن در مدیریت(. 6912آذر، عادل و منصور مؤمنی، ) [6]

بررسی رابطه حمایت اجتماعی، تاب آوری و سالمت روانی دانشجویان شاهد و (. 6930و آزاد، حسین) سارا ،آزادی [5]

 21تا صفحه  21از صفحه  ؛ 65  شماره، 9  دوره ، 6930تابستان    :طب جانباز .ایثارگر دانشگاه های شهر ایالم

 (. 6932اسالمی، محمدعلی؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی پور، اسماعیل و علی دالور) [9]

 .گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاب آوری(. 6911بشارت، محمدعلی ) [2]

 آموزان دوره راهنمایی.آوری بر کاهش پرخاشگری دانشهای تاباثربخشی آموزش مهارت(. 6913پوریا، سمیه. ) [2]

 طبائی.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه طباپایان

 .چهارم چاپ :تهران.نشرنی اجتماعی نظم نظری تحلیل و تشریح :نظم شناسی جامعه(. 6922 مسعود. ) چلبی، [1]

:سازمان مطالعه و تدوین کتب بر روش تحقیق در علوم انسانی.تهران یامقدمه(.6912حافظ نیا، محمد رضا.) [2]

 .درسی)سمت(.چاپ پانزدهم

 تهران: انتشارات متفکران. در تحقیقات پیمایشی، spssراهنمای جامع کاربرد (، 6936حبیب پور، کرم و رضا صفری) [1]

 .یلیتحص یریو درگ یشرفت: نقش اهداف پیلیتحص یشرفتو پ یهوش ی(. باورها6911. )و همکاران الهه حجازی، [3]

 .22-22، 59 ،یروان شناخت یپژوهش ها

همایش سالمت بررسی رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری دانشجویان،  (،6911)سعیده السادات ،حسینی [60]

 کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه،روانشناختی، 

ترجمه م. کاویانی، م. عباسپور، ح. محمدی، غ. تقسی زاده و کیمیا، تهران:   روانشناسی سالمت،(، 6331دیمتئو، م.ر. ) [66]

 انتشارات سمت.

ترجمه قاسمی، وحید؛  سازی معادله ساختاری؛ای بر مدلمقدمه(؛ 6911ر و ریچارد جی. لومکس)رندال ای. شوماخ [65]

 شناسان.تهران، چاپ اول، نشر جامعه

پایان نامه دکتری،  مدل علی برای همبستگی خانوادگی، استقالل عاطفی و سازگاری،(. 6916سامانی، سیامک .) [69]

 دانشگاه شیراز.

(. بررسی کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس حمایت تحصیلی 6930دعلی)سامانی، سیامک و جعفری، محم [62]

، 5/10، پیاپی 6930دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری،)نسخه ی فارسی(. 

 . 10-22ص 

 انتشارات آگاه ی تحقیق در علوم رفتاری،هاروش(، 6912سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی) [62]

 632، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، صشناسیمبانی جامعه(. 6912.)اهللالهی، سیفسیف [61]

ی در آور¬بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با رشد اجتماعی و تاب(. 6932 )حمیدرضا عرب، شهین شاهی [62]

 مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانیششمین کنفرانس بین المللی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، 

 انگیزشی تنظیمی خود و ورزی تعلل (. نقش6932بنیادی، فرزانه ) پیرانی، ذبی و مسلم؛ درگاهی، شهریار؛ عباسی، [61]

 .613 – 610(، 59)62،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجلهتحصیلی دانشجویان.  اشتیاق بینی پیش در

 .پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اجتماعی.روش تحقیق در علوم . (6921 )عزتی، مرتضی [63]

های تحصیلی و ی حمایتآوری در رابطهگری تاب(، بررسی نقش واسطه6931فتحی، داود و جمال آبادی، مونا) [50]

 مهر و آباندو ماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی: نور. دانشگاه پیام سرزندگی تحصیلی در دانشجویان

 .513ا ت 519، ص 31

 یدر دانش آموزان مدارس دارا یلیتحص یاقاشت یسهمقا(. 6936)محمدرضا  ی،عابد ونادره ی، سهراب ؛شهناز، فرازنده [56]

 ینیواحد خم یشهر، دانشگاه آزاد اسالم ینیخم مشاوره، یمل یشهما ینسوممشاور و فاقد مشاور شهر اصفهان، 

 .شهر

 .29ص . ، تهران، اساطیرشناسیجامعهصول و مبانی ا(. 6911.)فرجاد، محمدحسین [55]

 ، تهران: موسسه تهران تایمز.مبانی ارتباطات انسانی(. 6919فرهنگی، علی اکبر. ) [59]

انتشارات: جامعه  ،Amosی اجتماعی با کاربرد هاپژوهشمدل سازی معادالت ساختاری در (. 6913قاسمی، وحید) [52]

 شناسان.
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 .صبا فرهنگ: تهران. اقتصادی– اجتماعی تحقیقات در ساختاری معادالت سازیمدل(. 6911)خلیل کالنتری، [52]

، تهران نشر SPSSاقتصادی با استفاده از نرم افزار -(، پردازش داده ها در تحقیقات اجتماعی6911کالنتری، خلیل) [51]

 شریف.

 تهران، سمت، چاپ هشتم،(. 6930.)غالمعباس توسلی و رضا فاضلترجمه  شناسی،مبانی جامعهکوئن، بروس؛  [52]

 .660ص

رفتاری از  –نگر و درمان مبتنی بر شناختی مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت(. 6913آبادی، رسول )کیانی دولت [51]

نامه دکترا. دانشکده روانشناسی و علوم پایان آوری بر پیشگیری از مواد افراد وابسته به مواد مخدر.طریق ارتقاء و تاب

 تربیتی عالمه طباطبائی.

تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مدل یابی علّی اشتیاق  [53]

 616-699، صفحه 6932، زمستان 51، شماره 2دوره ، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، امیرکبیر تهران

بر افزایش تاب آوری دختران ناسازگار پایه سوم  (CBTرفتاری) –اثربخشی درمان شناختی (. 6913مرتضوی، مهدی) [90]

نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه پایان راهنمایی شهر تهران.

 طباطبائی.

 (.6911) نو کتاب تهران، ؛SPSS از استفاده با آماری هایتحلیل منصور؛ مومنی [96]

 روانی، سالمت مقایسه(. 6912.) محمدعلی سپهوند، و منیجه ییالق، شهنی ؛حسین شکرکن، ؛ عبدالکاظم نیسی، [95]

 با اهواز های دبیرستان در مادر واجد و فاقد اول پایه آموزان دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی – فردی سازگاری

 .69شماره ،روانشناسی و تربیتی علوم مجله آموزان، دانش هوش و اجتماعی حمایت کنترل

 ، تهران: نشر دیبا.پایه های پژوهش در علوم رفتاری(، 6911هومن، حیدر علی) [99]

 .21ص .تهران، خردمند، چاپ یازدهم شناسی،مبانی جامعه (.6911.)اکبرخلق، علینیکر.و وثوقی، منصو [92]
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