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 جانبازان سالمند بر اساس خود کار آمدی  و حمایت اجتماعی  یجانیه ینیخوشبپیش بینی 

 

 

 ، جواد خلعتبری*1آرزو آجودانی، حسن احدی

 

 

 ایران ،سالمت روانشناسی گروه ،کیش واحد اسالمی آزاد ،دانشگاه دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت

 .ایران ،البرز ،کرج اسالمی آزاد گاهدانش روانشناسی، دکترای دانشیار، روانشناسی، گروه

 .ایران تنکابن، مازندران، تنکابن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، دکترای دانشیار، روانشناسی، گروه

 

 

 

جانبازان سالمند بر اساس خود کار  یجانیه ینیخوشبپیش بینی از پژوهش حاضر،  هدف :دهیچک

نفر از جانبازان شهر تهران بود  313دگان پژوهش شاملبود. مشارکت کنن آمدی  و حمایت اجتماعی

داده ها با استفاده از روش  لیتحل ی. برادندیانتخاب گرد یاچندمرحله یاکه به روش خوشه

و  میمستق ریو غ میاثرات مستق 23SSPSبه کمک نرم افزار  یعامل لیئ تحل یمعادالت ساختار

قرار گرفت .ابزار  یمورد بررس خوشبینی بر  یماعاجت تی، حما یخودکارآمد یمولفه ها یاثرات کل

 تیپرسشنامه حما سشنامهشرر، پر یخودکار آمد یهامورد استفاده: پرسشنامه یو پرسش نامه ها

مورد استفاده قرار ، (POSO-E) یجانیه ینیخوشب سشنامهپر، (SSQS) &(SSQT) یاجتماع

 جینتانمودند.  دییمطلوب آنها را تأ ییایو پا ییروا زیکرونباخ ن یو آلفا یعامل لیتحل جیگرفتند و نتا

به  یاجتماع تیآشکار و نهفته، نشان داد حما یرهایبا متغ یمدل علّ کیبر  یمطالعه حاضر مبتن

همچنین مولفه های خودکار  کند، یم ینیب شیرا پ  یجانیه ینیخوشبو مثبت  میصورت مستق

 . بینی می کندرا پیش   یجانیه ینیخوشبآمدی هم به صورت مستقیم 

 جانبازان سالمند ، یجانیه ینیخوشب ،یاجتماع تی،حما یخود کار آمد :یدیکل یهاواژه

 

 

 

                                                 
* Corresponding: دکتر حسن احدی. * Email: Drhahadi5@yahoo.com   
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 مقدمه:

جنگ یکی از کهن ترین مقوالت و مفاهیمی است که در طول تاریخ مورد توجه تمامی جوامع بشری بوده است، اگرچه سابقه 

می گردد، اما از انجا که در دوران معاصر از مکانیسمی پیچیده برخوردار جنگ در معنای ابتدایی و اولیه اش به ماقبل تاریخ بر 

گشته که دارای ابعاد، سطوح و عرصه های مختلفی می باشد و ویژگیهایی همچون؛ عینی و باطنی بودن، گستردگی، عمومی بودن، 

ادها و ساختارهای اجتماعی باعث شده است که ارتباط با ارزشها، آرمانها، همبستگی با سایر امور پدیده های اجتماعی، پیوند با نه

جنگ به عنوان یک ) پدیده اجتماعی( دارای مراحل پیدایش، شیوع و تکامل باشد، عالوه بر این ویژگیها، وجود قوانین و مقررات 

در کنار سایر خاص، آداب و رسوم، ثبات و پایداری، شیوع در تمامی مراحل تاریخی و جوامع آن را به عنوان یک نهاد اجتماعی 

سالمندی به تغییرات فیزیولوژیکی طبیعی و پیشرونده غیرقابل برگشت (. 1331نهادهای اجتماعی قابل بررسی می باشد)احمدی، 

افتد ولی اغلب با تغییرات دهد. اگر چه این فرآیند در همه افراد اتفاق میشود که در طول زندگی هر فردی رخ میاطالق می

ای از زندگی انسان است که به طور طبیعی سالمندی مرحله (.1331ای همراه است )رضایی، زهای تغذیهمشخص در سالمت و نیا

تحرک، غیرفعال و ماشینی عصر ها وقتی با شیوه زندگی کمهای جسمانی و روانی همراه است. نزول این تواناییبا کاهش توانایی

های سنگینی را به جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی هزینه شود، مشکالت سالمندی را افزایش داده وحاضر همراه می

 (. 4111کند )راچ، تحمیل می

و کیفیت زندگی   یجانیه ینیخوشبآنان است و هر دو مورد  یجانیه ینیخوشبیکی از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان، 

به معنای قابلیت  یجانیه ینیخوشب( و 4111، متئوس و میرت، کاروال، لوکاس -در عموم سالمت مورد توجه می باشد )سالوادور

یافتن تمام استعدادهای فرد است و در این رویکرد تمرکز بر سالمتی و بهزیستی از جنبه مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت 

های بهنجار در مورد  از جمله مفاهیم و سازه یجانیه ینیخوشب( به عبارتی دیگر 4111روانشناختی بهزیستی )ریف و سینگر، 

 (.1334توجه و مطالعه روانشناختی مثبت است )قاسم پور، 

با مؤلفه های پایگاه اقتصادی، اجتماعی، جنس، وضعیت تأهل، حمایت  خوشبینی هیجانیبراساس پژوهش های صورت گرفته، 

ی، لحن، نگرش مثبت به سالمندی و (، روابط خانوادگی و خویشاوندی، روابط اجتماعی، ضعف جسمان4111)فرتیزال و همکاران، 

 ( رابطه دارد. 4111امکانات رفاهی )ایمک، 

در بطن جنبش نوین روانشناسی مثبت گرا، بسیاری از پژوهشگران برجسته بر لزوم در نظر گرفتن جنبه های مثبت بشرو مفهوم 

ی و وجود سطوح باالی بهزیستی را به عنوان بهزیستی در تعریف سالمت روان تأکید کرده اند و غالب آنها فقدان بیماریهای روان
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بعنوان یکی از مؤلفه های اصلی سالمت عمومی و رضایت در زندگی در خالل دو  یجانیه ینیخوشبسالمت روانی تلقی می کنند. 

رفته دهه گذشته توجه بسیاری از روان شناسان و محققان را به خود جلب کرده و پژوهش های گسترده ای در این باره انجام گ

شاختی اشاره دارد که در آن افراد بطور کلی کیفیت  -(. در این راستا رضایت از زندگی به یک فرایند قضاوتی4111است )ریف، 

زندگی خود را براساس مجموعه ای مالکها ارزشیابی می کنند. باتوجه به پیامدهای نارضایتی از زندگی و مفهوم موجود در تعریف 

(. داشتن هدف و تعیین آن سرزندگی از مهمترین 4114. نادی، 4113ویای سالمت روان است )تقربی، مذکور، رضایت از زندگی گ

آید. پژوهشگران زیادی به هدفدار بودن در زندگی تأکید داشته اند. موضوعات دینی، مدیریتی، فلسفی و روان شناختی به شمار می

قین رسماً اعالم کرد که پتانسیل ها و توانش های دینی سازمان بهداشت جهانی براساس تحقیقات بعمل آمده توسط محق

 (.4111)مذهبی( را باید بکار گرفته تا سالمت روانی افراد ارتقاء یابد )قدیری، 

براساس مطالعات زمینه ظهور مفهوم حمایت اجتماعی و مطرح شدن آن به عنوان متغیر اصلی در تحقیقات گوناگون مرتبط با 

شتن گامی جدی در بررسی نقش عوامل اجتماعی بر سالمت می باشد. حمایت اجتماعی مفهومی با سالمت، نشان دهنده بردا

گستره ای بسیار وسیع بوده که می تواند کاربردهای زیادی در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی انسان داشته و باعث افزایش 

ل دارای اهمیت ویژه است؛ اول اینکه انسان موجودی اجتماعی رفاه جسمی، روانی و اجتماعی او شود حمایت اجتماعی به چند دلی

است و ارتباط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی در کیفیت زندگی اشخاص مطرح می باشد. همچنین اثرات نامطلوب انزوای 

 (.4111می باشند)راچ، اجتماعی و یا از دست دادن پیوند های اجتماعی در زندگی افراد شواهد محکمی برای تأیید این قضیه 

عالوه بر این، حمایت اجتماعی به عنوان یک ابزار مناسب و تقریباً در دسترس می تواند در برنامه های مداخله ای که برای افزایش 

سطح رفاه بخصوص رفاه روانی طراحی می شوند، کاربردهای زیادی داشته باشد، عالوه بر این مطالعات نشان داده اند که توجه به 

عیین کننده های اجتماعی سالمت همچون سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز نقش قابل توجهی در ارتقای سالمت روان ت

سالمندان دارد، مهمترین جنبه رفاه روانی، روحیه می باشد. روحیه، نشانه ای بارز از سازگاری موفقیت آمیزتر فرد با تغییرات 

نما و چشم انداز ذهنی فرد به زندگی می باشد. لین می گوید: روحیه خوب و مثبت نتیجه موقعیتهای زندگی است و همچنین، دور

یک سازگاری و انطباق مؤثر است و سازگاری، تقال و کشمکش بین تغییرات زندگی و تنها شدن و خوب زندگی کردن است)لین، 

زندگی می کنند. روحیه به عنوان یک شاخص و (. روحیه، احساس و نظر کلی فرد درباره محیط و جامعه ای اس که در آن 4111

 (.4111تعیین کننده مفهوم رضایت از زندگی در مطالعات مختلف معرفی شده است )انجمن روانپزشکی امریکا، 
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 را شایسته زندگی که معنا این به.  باشد می اش زندگی از فرد ارزیابی چگونگی معرف که است علمی عبارت یجانیه ینیخوشب

 مطلوب را اش زندگی باید که است فرد خود این حقیقت در.  مملکتی روسای یا اجتماعی مسئوالن نه کند می خصمش فرد خود

 در را هایی مجموعه زیر و ابعاد که است مراتبی سلسله مفهوم یک خوشبینی  دینر نظر از( . 4113 ، دینر) بداند کننده راضی و

  . دهد می جای خود

 شامل شناختی های مولفه.  شود می تقسیم مولفه دو به بعد هر و است شناختی و عاطفی عدب دو دارای یجانیه ینیخوشب

 بعد.  گیرند می بر در را منفی و مثبت عواطف ، عاطفی های مولفه و هستند ایی حوزه رضایتمندی و زندگی از رضایتمندی

 خوشبینی  زمینه در. باشد می دارا را بودن موقتی و گذرا خصیصه عاطفی بعد اما دارد خود در را پایداری خصیصه شناختی

 زمینه در مثال.  است گرفته قرار بررسی مورد بهزیستی در متعددی عوامل نقش آنها در و است گرفته صورت زیادی تحقیقات

 انیجسم و روانی سالمت سطح و افراد زندگی کیفیت تواند می اتکایی خود احساس آیا که شود می مطرح سوال این روانشناختی

 ؟ شود می افراد خوشبختی و خشنودی احساس باعث زندگی در اهداف به رسیدن و اجتماعی خوب روابط آیا ؟ دهد ارتقا را آنها

)  است زندگی سر و شادکامی برای خوبی کننده بینی پیش شایستگی و مختاری خود احساس که است داده نشان پژوهشها نتایج

 از دارند جامعه یا گروه ، خانواده به خوبی تعلق احساس و کنند می شایستگی و استقالل اساحس که افرادی یعنی( .  4111، دینر

 برخوردارند. بیشتری شادکامی و زندگی سر

 روش تحقیق:

جامعه آماری به کلیه ی افرادی  روش اجرای پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد،

مل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد و عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل اطالق می شود که ع

 11در این پژوهش جامعه ی آماری شامل کلیه ی جانبازان باالی  (.1351دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.)دالور، 

ه ی افرادی اطالق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنها سال شهر تهران که پرونده ایثارگری  دارند. جامعه آماری به کلی

صورت می گیرد و عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.)دالور، 

 ی  دارند.سال شهر تهران که پرونده ایثارگر 11در این پژوهش جامعه ی آماری شامل کلیه ی جانبازان باالی  (.1351

 

 

 



 020-011، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

402 

 

 ابزار پژوهش و شیوه ی نمره گذاری آن

 پرسشنامه جهت اندازه گیری متغییر های مورد نظر استفاده شده است : چهاردر این پژوهش از 

عالوه بر سواالت پرسشنامه های ذکر شده برای کسب اطالع در مورد متغیر های مورد نظر در جانبازان ، مشخصات فردی از قبیل 

 پرسش قرار گرفت .جنس ، سن مورد 

 پرسشنامه خودکار آمدی شرر -1

اده شد . ضریب اعتبار ) تف( اس 4114جهت سنجش میزان خود کار آمدی از پرسشنامه خود کار آمدی عمومی شرر و همکاران ) 

رای مقیاس .آلفا کرونباخ به دست آمده باست ( نسبتا باال و رضایت بخش4114پایایی ( گزارش شده به وسیله شرر و همکاران )

نفر پایایی این مقیاس از طریق آلفای  433در این پژوهش با نمونه  گزارش شده است . 58/1خود کار آمدی عمومی برابر 

 به دست آمد .31/1کرونباخ

 پرسشنامه حمایت اجتماعی    -2

ه شامل دو بخش ( استفاده شد .این پرسشنام4111جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی داگالس )

سوال  و پنج خرده  43( می باشد.هر بخش شامل SSQSو حمایت اجتماعی مطلوب ) (SSQTحمایت اجتماعی در تعامالت )

گزارش شده است . در این پژوهش با  51/1آزمون است. پایایی مقیاس حمایت اجتماعی در تعامالت به وسیله آلفای کرونباخ 

به دست آمد . پایایی مقیاس حمایت اجتماعی مطلوب به وسیله  31/1ز طریق آلفای کرونباخ    نفر پایایی این مقیاس ا 433نمونه 

به   53/1نفر پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ  433گزارش شده است . در این پژوهش با نمونه  81/1آلفای کرونباخ 

 دست آمد .

 پرسشنامه خوشبینی هیجانی  -3

شوایزر  توسط( که  E -POSOاجتماعی ) ءرسشنامه خوشبینی شخصی و خوشبینی گسترش یافتهجهت سنجش خوشبینی از پ

کرونباخ به دست آمده برای این مقیاس ی آلفا بوده وسوال  14. این مقیاس شامل  شد( ساخته شده ، استفاده  4113و کوچ) 

به دست آمد  55/1ین مقیاس از طریق آلفای کرونباخ   نفر پایایی ا 433در این پژوهش با نمونه  گزارش شده است . 01/1برابر با 

نمره گذاری شده و  1،3،4،1.سواالت پرسشنامه به صورت چهار درجه ایی) کامال موافقم ، موافقم، کمی موافقم و موافق نیستم ( یا 

 به صورت معکوس نمره گذاری می گردد .  31و 45،  48، 41،  43،  41، 41،  11، 3،  4سواالت 
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در کشف و تدوین مدل علّی بهزیستی روانی ، ماتریس همبستگی کلیه ی متغیرهای مورد پژوهش تهیه و تنظیم گردید.  برای

 استفاده شد. SPSSتحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار 

 

 یافته ها:

 (n=314جدول میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات مربوط به متغیرهای آشکار پژوهش )

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 43 8 10/1 11/11 منعطف خود کار آمدی

 18 1 58/4 34/11 حل مسئله

 18 1 58/4 34/11 حمایت اجتماعی حمایت اجتماعی

 81 10 18/3 40/11 حمایت وسیله ای

 31 43 18/11 51/81 خوشبینی یجانیه ینیخوشب

 

الزم درباره اینکه میزان هر کدام از متغییرها میانگین و انحراف استاندارد شان چقدر است، ارائه شده، در جدول باال اطالعات 

 همانطور که مشخص است همه متغییرها در این مقیاس توضیح داده شده است.

 جدول ماتریس همبستگی متغیرهای آشکار پژوهش

  1        

 . منعطف1

 

1  

4 

      

 . حل مسئله4

 

**48/1 1  

3 

     

 . حمایت اجتماعی3

 

**31/1 **18/1 1  

1 

    

     1 11/1 13/1** 15/1 . حمایت وسیله ای1
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 1 

  1 -13/1 -14/1 -13/1** 13/1** . عدم درگیری ذهنی1

8 

  

 منفی  . تمرکز بر هیجان8

 

**18/1- **31/1- **14/-

1 

*11/1- 18/1- 1  

0 

 

  1 -11/1* -18/1** -14/1** -41/1* -43/1** 45/1** . تکیه بر حمایت اجتماعی0

         

*p<11/1                                     **p<11/1 

 

در جدول باال میزان همبستگی هر یک از متغییرها و همچنین همبستگی خرده مقیاس ها باهم ارائه شده است، همانطور که 

منفی دارد ولی سایر خرده  خوش بینی هیجانی رابطهو  هیجان منفی تمرکز برمالحظه می شود همبستگی خرده مقیاس های 

 بیشترین میزان همبستگی مربوط به حمایت وسیله ای و تمرکز بر هیجان بود. مقیاس ها باهم همبستگی مثبت و معناداری دارند.

 بهزیستی روانشناختیتحلیل عامل تأییدی متغیر  جدول

 B β S.E. C.R. P متغیر آشکار متغیر نهفته

نشانگان خلق و 

 اضطراب

    03/1 1 عدم درگیری ذهنی

 111/1 48/11 11/1 55/1 40/1 تمرکز بر هیجان

 111/1 11/5 10/1 11/1 13/1 تکیه بر حمایت اجتماعی

 111/1 11/3 13/1 81/1 13/1 شادکامی شادکامی

 

توان عنوان نمود تحلیل باشند. لذا میمحقق می دار و همسو با انتظارهمانطور که مشهود است تمام ضرایب مثبت و معنی

نتایج تحلیل عاملی برای تایید معتبر بودن  باشد. عامل تأییدی متغیر نهفته نشانگان خلق و اضطراب و شادکامی قابل قبول می

 متغییر ها بسیار ضروری است.
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 بهزیستی روانشناختیبینی راهکارهای پیش جدول 

 B β S.E. C.R. P متغیر پیش بین متغیر مالک

 11/1 -04/0 14/1 -11/1 -13/1 حمایت اجتماعی خوش بینی

 11/1 -01/1 11/1 -41/1 -10/1 خود کار آمدی

خود کار باشد. بیشترین ضریب مربوط به دار و همسو با انتظارات محقق مینتایج جدول بیانگر آن است که تمام ضرایب معنی

بر اساس این نتایج می توان از روی متغییر خودکار آمدی باشد. می حمایت اجتماعیبینی و کمترین ضریب مربوط به پیش آمدی

 افراد را پیش بینی کرد. خوش بینیمیزان 

 ونتیجه گیری: بحث

 جانبازان سالمند بر اساس خود کار آمدی  و حمایت اجتماعی خوشبینی فرضیه اصلی عبارت بود از پیش بینی 

می توان گفت که متغیر خودکارآمدی در این پژوهش که با پرسشنامه ی خودکارآمدی شرر برای  رضیهفدر پاسخ به این         

 رگرسیوندر  جانبازانی نیخوش بسنجیده شد، نشان دهنده ی ارتباط و همبستگی مستقیم، مثبت و معنادار، با احساس  جانبازان

برای باال بودن شاخص  در مدل و در بین دیگر متغیر ها است.است. بدین معنا که این متغیر دارای باالترین ضریب همبستگی  

باشد که بر اساس یافته  حمایت اجتماعیسالمندان جانباز الزم بود همبستگی مثبت و معناداری بین خودکار آمدی و  خوشبینی 

ه صورت مستقیم بر بدست آمده نشان می دهد که این متغیر ب . نتایجهای بدست آمده همبستگی مثبت و باالیی مشاهده شد

در پژوهشهای مختلف محققان رابطه قوی معناداری را با عوامل مختلف ایجاد  خوشبینی تأثیر دارد .   جانبازان خوشبینی احساس 

 در بین سالمندان به طور مثالو کارکرد مناسب فرد مرتبط هستند.  کرده است انتظارات خود کار آمدی و خوشبینی با سالمتی

ال با  تنظیم جریان استرس ، عزت نفس باال ، بهزیستی بیشتر ، وضعیت جسمی بهتر و بهبودی سریعتر از خودکارآمدی با

خود کار آمدی پایین با نشانگان در بین معلولین ( . همچنین 4111کارادماس بیماریهای حاد و مزمن مرتبط است ) اوانجلس سی. 

؛بندورا ، کاپرا، باربارانلی  4113مرتبط است  ) بارلو، رایت و کولن ، نی خوشبیبیشتری از اضطراب ، افسردگی و سطوح پایینی از 

  .( 4111کارادماس ؛ کاپرارا به نقل از اوانجلس سی . 4113،جربینو و پاستورلی ،

. افرادی که استیصال و کندشناختی میاسب و سالمت روانوری مناحساس کارآمدی مثبت خدمات زیادی به عملکرد و کنش

های خود را ناچیز ها و تواناییبینند و قابلیتهای خود را برای مقابله با مشکالت کافی نمیکنند معموالً مهارتی را تجربه میپریشان

شناختی متعدد مانند افسردگی و ها منجر به مشکالت روانها و تواناییپندارند و این باورهای منفی و کارآمدی درباره قابلیتمی
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بینانه است. ها و سالمت روان مثبت آدمی نیازمند یک حس کارآمدی شخص خوشابراین پیشرفت و کامیابیشود. بناضطراب می

 (.4111)بندورا، 

خود "ها به این موضوع توجه شده که های خود و کارآمدی خویش دارد. در بعضی از پژوهشهر فردی ادراکاتی نسبت به شایستگی

 ،تاثیرگذار استخوش بینی یابی به اهداف، تا چه اندازه بر روی های خویش جهت دستاییو اطمینان به توان "کارآمدی ادراک شده

یابی به اهدافی که مهم شود، به ویژه دستمیهیجانی خوش بینی های فرد در زندگی منجر به افزایش روشن است که موفقیت

یابی به هایی که فرد جهت دستها سطح چالشاز پژوهش شوند. اما در این جا نیز مساله به این سادگی نیست. در بعضیارزیابی می

های خود را خیلی ساده یا خیلی مشکل در نظر بگیرد، اهداف با آنها درگیر است، مورد بررسی قرار گرفته است. وقتی فرد هدف

طور که واترمن انشود و همیابد. یعنی انتظار پایین موفقیت منجر به افزایش عواطف منفی میمیزان عواطف مثبت کاهش می

در بین سالمندان کند ارتباطی مستقیم بین احساسات و عواطف مثبت و میزان تالش برای رسیدن به اهداف ( مطرح می4113)

( حاکی از آن است که افزایش خودکارآمدی بهبود سالمت روان را به 4113های پژوهش سیوکاچینگ و استفان )یافته وجود دارد.

برند افزایش که از اضطراب و افسردگی رنج می سالمندی کند که از جمله طرق ممکن به افرادهش پیشنهاد میدنبال دارد. این پژو

باشد. در این بررسی خودکارآمدی ضعیف و تنهایی دو خودکارآمدی و فراهم کردن یک محیط اجتماعی حمایت کننده از آنها می

 اند.ویژگی مرتبط با افسردگی و اضطراب بوده

 نابع فهرست م

 الف : منابع فارسی :

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری ، خودکارآمدی با شیوه های مقابله با فشار روانی ( . 1333آبنیکی ،الهام ) -

. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه عالمه طباطبایی  در جانبازان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

. 

 ، ترجمه مسعود گوهری انارکی ، حمید طاهر نشاط دوست روانشناسی شادی . ( 1354آرجیل ، مایکل ) -

 . پایانامه  بررسی رابطه بین خوشبینی و سطح ترشح کورتیزول در جانبازان(  1333زمردی ، سعیده )  -

 –ررسی رابطه شادمانی با میزان هدفمندی و سطح خوشبینی و عوامل فردی ( . ب1333عروئی عزیز ، مرضیه  )  -

. پایان اعی در بین جانبازان دختر وپسر دانشکده حقوق عالمه طباطبایی و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اجتم

 نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه عالمه طباطبایی . 
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بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی حمایت اجتماعی و آسیب پذیری روان تنی ( . 1354علی پور ، احمد ) -

 . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس . ازان دانشگاههای تهراندر برابر استرس در جانب

،  شادکامی و عملکرد ایمنی بدن( . 1333علی پور ، احمد . نور باال ، احمد علی . اژه ایی ، جواد . مطیعیان ، حسین ) -

 . 433-413مجله روانشناسی و علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره پانزدهم ، ص 

( . چاپ اول . نشر روان 1333، ترجمه یحیی سید محمدی ) نظریه های شخصیت، جس و فیست ، گریگوری .  فیست -

 . 

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با خودکارآمدی و عادات مطالعه و مقایسه آنها در ( . 1333قالتی ، نگهدار ) -

پایان نامه  . پرورش شهر شیرازدانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و نواحی چهارگانه آموزش و 

 کارشناسی ارشد . دانشگاه شیراز .

. ترجمه نصرت اهلل پور افکاری ، جلد یک ، تبریز ، خالصه روانپزشکی ( . 1333کاپالن ،هاروله ، وسادوک ،بنیامین ) -

 موسسه تحقیقات و انتشارات ذوقی .

 ، تهران . انتشارات سخن . 1333، چاپ اول ، ، ترجمه حسن پاشا شریفی  روانشناسی مثبت( . 4113کار ، آلن ) -

. ارتباط بین پیشینه اجتماعی ، اقتصادی ، حمایت اجتماعی ، عزت نفس با ( 1333گل رضایی ، محمد حسین ) -

 . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس . میزان افسردگی در میان جانبازان دانشگاه تهران

 . ترجمه نسرین پارسا ، انتشارات رشد ، چاپ دوم . هیجانی هوش( . 1354گلمن ، دانیل) -

 بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روایی و هنجار یابی مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ(  1333لیوارجانی ، شعله )  -

 اطبایی .، باوم ، گریسیل و گچل در میان دانش آموزان مقطع دبیرستانی . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه عالمه طب

تبیین مدل پیش بینی ذهنی و رولنشناختی  در بین مبتالیان به فوبیای ( .1333میرزا حسین ، حسن  )  -

 .علوم وتحقیقات . دکتری . دانشگاه آزاد .واحد اجتماعی

ررسی رابطه بین خودکارآمدی ، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با ( ، ب1333میر سمیعی ، مرضیه )  -

. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه  نبازان دختر وپسر دانشگاه عالمه طباطباییسالمت روانی جا

 طباطبایی .
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. چاپ اول . تهران. انتشارات  مدل یابی  معادالت  ساختاری با کاربرد  نرم افزار لیزرل(. 1333هومن ، حیدر علی )-

 سمت .

 .چاپ اول . تهران . انتشارات پارسا . ی در پژوهش های رفتاریتحلیل داده های چند متغیر( . 1333هومن ، حیدرعلی ) -
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