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 آموزان دانش خودکارآمدی بینی پیش در آوری تاب و شناختی روان سرسختی نقش

 دبیرستانی

  1سارا فیض اللهی

 چکیده 

باشد و باعث کاهش  و تصور فرد از توانایی های خود بر پیامدهای روان شناختی مؤثر می، تاب آوری خودکارآمدی

 روان سرسختی شود. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین نقشاسترس های روان شناختی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر می 

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از دبیرستانی بود.  آموزان دانش خودکارآمدی بینی پیش در آوری تاب و شناختی

تشکیل  93-94جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستانی اردبیل در سال تحصیلینوع همبستگی است. 

جامعه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای  بود که از میان دانش آموز 200زمودنی های پژوهش شامل می دهند. آ

تاب آوری و ، زمینه یابی دیدگاههای شخصی. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه چند مرحله ای انتخاب شدند

ب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری ضری خودکارآمدی استفاده شد.

خودکارآمدی رابطه  سخت رویی، تاب آوری بایافته ها نشان داد که بین  متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 خودکارآمدیدرصد از واریانس  21(. بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیری در حدود P<01/0معناداری وجود دارد )

 خود کارآمدیبه عنوان قویترین پیش بین  این دو مؤلفه و تبیین شد ت رویی و تاب آوریسختوسط  آموزان در دانش

نتایج نشان داد که افراد سخت رو در برخورد با مسائل از خودکارآمدی و سالمت روان بیشتری برخوردارند.  .هستند

ها و رویکرد ، نحوه ارزیابی موقعیترسد که رشد تاب آوری متأثر از نحوه استفاده از خودکارآمدیبنابراین به نظر می

همچنین باورهای خودکارآمدی باال، مانع از تأثیرات فشار زا می شوند و کارکردهای نظام ایمنی  باشد.ای خاص میمقابله

بدن را افزایش می دهند. در واقع خودکارآمدی باال سبب می شود تا فرد در مواجهه با مشکالت، خود را توانمنمد ببیند و 

 نتیجه تالش های بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکالت انجام دهد. در

 آموزان  دانش خودکارآمدی، آوری، تاب شناختی، روان سرسختی ها:کلیدواژه
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 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

[ ه علوم تربیتی و روانشناسیدانشکد ] 

[ 95اردیبهشت  23 ] 

2 

 

 مقدمه 

 ناییاتو ی،گیردیا نظر از نهاآ دارد، ساسیا نقش زشموآ در که هستند نیاوافر یها وتتفا زان دارایموآ نشدا

با  ی زندگی نیزها هشیو چالش و تمشکال برابر در ،نددار مهمی یها وتتفا یکدیگر با منطقی تفکر ناییاتو و یمدرآکا

 یگرد برخی ندرو می بخش تلذ و جدید یهارکا لنبادانش آموزان به د از برخی ،کنندردمی برخو تیومتفاشیوه های 

 یها کنشوا ،شخصیتی نظر از نگیرندگادیا ، به عبارت دیگر. هنددمی ترجیح را مطمئن و هشد مایشآز قبال یهارکا

 (.1386 ،مالییاد زاده  و دییزا از نقل به ، 1375 محمد ؛ ازیخرهای نگرشی با همدیگر متفاوتند.) سبک  و هیجانی

یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم، کارآمد و 

ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام  مسئول برای

آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ 

،  1لیندمن و دوکربیتی جامعه را موجب می گردد)آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و ت

( یکی از اهداف مهم نظام های تعلیم و تربیت مدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتشان ۲۰۰۱

(. یکی از مهمترین 2،2007در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی به آسانی غلبه کنند)سلکوک، کالیسکان وارول

ی شناختی اجتماعی است. خودکارآمدی از متغیرهای کلیدی در نظریه 3بر شرایط یادگیرنده خودکارآمدی عوامل مؤثر

هایی فزاینده نظری های گوناگونی آزمایش شده و از پشتوانهها و محیطاست. مبنای نظری خودکارآمدی در رشته 4بندورا

ایدار و روشن از لیاقت و قابلیت فرد برای (. خودکارآمدی احساسی پ2002، 5و تجربی برخوردار است)مادوکس

(. خودکارآمدی به احساس عزت نفس 2000، 6های تنش زا است)شوارتزر و شولزکنارآمدن مؤثر با بسیاری از موقعیت

(. خودکارآمدی اطمینان به 2004شود)بندورا، و ارزش خود، احساس کفایت و کارآیی در برخورد با زندگی اطالق می

ها است و بنابراین روی پیامد اعمال مؤثر است. انتظارات خودکارآمدی ر کنترل افکار، احساسات و فعالیتتوانایی خود د

شود مؤثر بر عملکرد واقعی افراد، هیجانات، انتخاب رفتار و سرانجام میزان تالش و کوشش که صرف یک فعالیت می

 فرصت از کوشند می ،نددار باالیی یمدرآکادخو که ادیفرا. (1384؛ به نقل از سیدآبادی، 1978است)بروان و اینوی، 

کنند.افراد دارای خود کار آمدی باال از احساس کنترل زیادی بر محیط پیرامون فع ر را تهدیدها و نعامو و کنند دهستفاا ها

                                                           
1. Lindemann & Duek 
2. Selcuk, Caliska, & Erol 
3. Self-efficacy 

4. Bandura 

5 . Maddux  

6 . Schwarzer & Scholz 
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 لترکن مرکز از ،پایین یمدرآکادخو دارای ادفرا که در حالی. ندمرکز کنترل درونی دارصطالحاو ا.خود برخوردارند

 که ادیفرا به نسبت ی،قو یمدرآکادخو یهاوربا با ادفرا( ننددا حاکمدخو سرنوشت بر را محیط و ندرداربرخو نیوبیر

 نتیجه در و هنددمی ننشا دخو از یبیشتر ریپافشا و کوشش تکالیف منجاا در ،نددار ضعیفی یمدرآکادخو یهاوربا

تواند بر خودکارآمدی دانش آموزان .از جمله متغیرهای که می(1993است.)بندورا،بهتر تکلیف منجاا در نناآ دعملکر

است. تاب آوری عبارت است از توانایی یا قدرت بازگشت به حالت یا موقعیت اولیه، بعد از  1مؤثر باشد تاب آوری

و ناخوشی  خمیده شدن، فشرده یا کشیده شدن، اما در اصطالح روانشناختی، توانایی بهبود سریع بعد از بیماری، افسردگی

ء برای بازیابی شکل و (. در اصطالح زبان شناسی واژه تاب آوری به توانایی یک شی1996، 2است)پاترسون و بلوم

کند. بنابراین اصطالح تاب پس از آنکه تحت تأثیر نیروهای خارجی تغییر شکل یافته باشد اشاره می-ساختار اصلی خود

ندسی، فیزیولوژی، محیط زیست و رفتار آدمی در دامنۀ وسیعی از آوری ممکن است به پدیده های رفتاری در مه

(. در زمینه رفتارانسانی، تاب آوری اغلب به عنوان یک ویژگی مرتبط با منش، 2005ها اطالق شود)آگایبی، موقعیت

 هکنند تهدید یطاشر یا هاآسیببرابر در اریایدپتنها آوری، بتا لبتها.  شود.شخصیت و توانایی مقابله در نظر گرفته می

 بتا. باشد.بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط خود است.نمی  کخطرنا یطاشر با ییرویارو در نفعالیا حالتی و نیست

جان  و ادفرا موفقیت در مهمی نقش که ستا هنندک محافظت ملاعو سایر با اههمر هکنند حفاظت ملاعو از یکی آوری

 رفتار به زانموآ نشدا دشو می باعث خصوصیت ینا از رداریبرخو که ریطو به به در بردن از شرایط ناگوار دارد.

 ساده تر می سازد)رستم نهاآ ایبر را تمشکال با ییرویارو و دهکر اپید ستد مسأله حل موقعیت در نهراگازسا

  (.1394 پرزور، جویباری و اوغلی،طالبی

کیفیت زندگی آدمی داشته و ایجاد تعادل بین ابعاد  در بنیادین نقش که است باورهایی نظام جمله از نیز رویی سخت 

 و کرده تسهیل را استرس با موثر ی مقابله که است شخصیتی ویژگی خت روییس واقع در مختلف آن را به عهده دارد.

 مهمترین رویی، (. سخت1378؛ به نقل از ملک زاده، 1376شود)بیاضی،  می جسمی و روانی مشکالت بروز مانع

 روا ویژگیهای از ای مجموعه بر مشتمل و است اهمیت حایز استرس موضوع با ارتباط در که است یشخصیت گرایش

، 3کند)کوباسا می جلوگیری فشارزا بالقوه رویدادهای یا شرایط به افراد های واکنش از بروز که است نشناختی

 آن ی کننده تعدیل نقش و متیسال بر سخت رویی سودمند اثرات وجود از حاکی شده انجام تحقیقات نتایج .(1984

و  دانند)قربانی، واتسون می استرس زا کمتر را زندگی حوادث رو، سخت افراد (1385 راد، )همتی است استرس بر

                                                           
7. Resilience  
8. Patterson & Blum  
1. Kobasa 
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 سخت افراد که دارد اشاره( 1984) (کوباسا1378 شوند)بیاضی، می سازگار بهتر حوادث این با ( و2000 ،1موریس

 مساله راهبردهای از استفاده با مقابله این که کنند می استفاده فعال و گشتاوری ی لهمقاب از استرس، با مواجهه در رو

 روی واپس مقابله، ههای شیو از سخت رو غیر افراد برعکس، کند. می تبدیل خطر بی های تجرب به را استرس مدار،

 هیجانی مشکالت افزایش باعث بلکه کند نمی حل را مشکل تنها نه که کنند می استفاده انکار و گیری کناره مشکل،

 تا زندگی در افراد موفقیت که است داده نشان زیادی (تحقیقات1995و همکاران،  2شود)فلورین می ناسازگاری و

پژوهشها نشان داده اند که  می شود. مربوط آنان ی استفاده مورد اکتسابی راهبردهای نوع به زیادی ی اندازه

( و پیش بینی کنندۀ چندین پیامد کاری مهم مانند 2006، 3اثر می گذارد)لینخودکارآمدی، بر پیامدهای رفتاری 

( کارآمدی معلمان و عملکرد تحصیلی 1997، 5(پرورش مهارتها)مارتوسچیو و جاج1995، 4های شغلی)ساکسگرایش

، شاه محمدی، بشارت، صالحی  (.2011، 7باشد)شوارتز و همکاران( و توانایی برای غلبه بر مشکالت می2006، 6)ژائو

ای دریافتند که تاب آوری و سخت کوشی با بهزیستی روانشناختی همبستگی ( در مطالعه1387نادعلی و زبر دست)

ای به این نتیجه رسیدند ( در مطالعه2010مثبت و با درماندگی روانشناختی همبستگی منفی دارد. صالحی نژاد و بشارت)

. بنابراین هدف پژوهش حاضر سالمت روان رابطه مثبتی وجود داردکه بین تاب آوری، خودکارآمدی، سرسختی و 

  . بود دبیرستانی آموزان دانش خودکارآمدی بینی پیش در آوری تاب و شناختی روان سرسختی نقش تعیین

 روش 

 .است( مقایسه ای -علی) نوع از و توصیفی پژوهش این نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان  ی:گیری آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

های پژوهش شامل مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد. آزمودنی 93-94شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی 

نفر  200ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در مورد انتخاب نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری خوشه 200

نفر باشد و برای اینکه نمونه انتخاب شده  50تا  30نمونه باید اشاره کرد که در روش همبستگی باید هر زیر گروه حداقل 

 (. 1390نفر در نظر گرفته شد)دالور، 200نماینده واقعی جامعه باشد و اعتبار بیرونی باالیی داشته باشد تعداد نمونه 

 ا از ابزارهای زیر استفاده شد:برای جمع آوری داده هابزار پژوهش: 

                                                           
2. Ghorbani, Watson & Morris 

3. Florian, Mikulincer & Taubman 

4. Lin 

5. Saks  
6. Martocchio & Judge  

7. Zhao 

8. Schwartz & et al 



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

[ ه علوم تربیتی و روانشناسیدانشکد ] 

[ 95اردیبهشت  23 ] 

5 

 

 گیرد می قرار استفاده مورد سخت رویی سنجش برای که پرسشنامه این شخصی: ههای دیدگا زمینه یابی مقیاس

ماده( و  16ماده( تعهد) 17چالش) ی مولفه سه شامل و است گردیده تدوین بارتون توسط و شده ماده تشکیل 50از

 پایایی و اعتبار و آورده دست به را شده یاد عامل سه مقیاس این عوامل حلیلت پی در (1998ماده( مدی) 17کنترل)

 های مولفه از یک هر که دهد می نشان نیز مطالعات سایر است. کرده گزارش رویی سخت مقیاس برای قبولی قابل

الی است که این در حبرخوردار است،  52/0 53/0، 70/0به ترتیب از حداقل ضریب پایایی  چالش و کنترل تعهد،

بوده است)به نقل از  80/0بیشتر ضرایب پایایی چه در مورد نمرات فرعی و چه در مورد کل صفت سخت رویی، باالی 

 (.1386جودکی، 

تأثیرات  برابر در مقاومت فردی، توانایی حس شامل ب آوری تا مختلف ابعاد مقیاس، این ب آوری: تا مقیاس

رویکرد عمل  و روحانی ایمان اجتماعی، امنیت و حمایت حس فردی، غرایز به تغییر، اعتماد مثبت پذیرش منفی،

 سنجش میزان برای ابزار، این که دهد می نشان اولیه، تحقیقات دهد. می نشان را گشایی مشکل های روش به گرایانه

ای  ج گزینهپن شدۀ بندی درجه طیف گویه هر برای مقیاس، این است در مناسب مقیاسی بزرگساالن افراد آوری تاب

 مختلف ابعاد مقیاس، این که داشت توجه باید حال عین )کامالً درست تا کامالً نادرست( در نظر گرفته شده است. در

 ایرانی فرهنگ در را مقیاس این پایایی و روایی بررسی به پژوهشی (در1386جوکار) می سنجد، را آوری تاب

 استفاده با مذکور، مقیاس پایایی ضریب همچنین، بود. تأیید را آن روایی عوامل، تحلیل روش از استفاده با و بررسی

 گزارش شده است. 73/0کرونباخ برابر  آلفای روش از

ماده دارد که آزمودنیها به آن با یک  ۲۴( ۲۰۰۱مقیاس خودکارآمدی نوجوانان )موریس،  مقیاس خودکارآمدی:

ین پرسشنامه خودکارآمدی را با سه زیر مقیاس تحصیلی، مقیاس پنج درجه )خیلی بد تا خیلی خوب( پاسخ می دهند. ا

به دست آمده است. ضریب همبستگی بین  ۸۸/۰اجتماعی و هیجانی را می سنجد. ضریب آلفای پرسشنامه خودکارآمدی 

 (.P >۰۱/۰( به دست آمده است )۴۰/۰این پرسشنامه و پرسشنامه کودکان )

طالعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. بعد از هماهنگی با در گرد آوری ا ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

ها قرار داده شد های پژوهش در اختیار آنها، ابتدا هدف تحقیق برای آنها بیان و سپس آزموندانش آموزان و انتخاب آن

ها جمع آوری نو از آنها خواسته شد نظر خود را به دقت بیان کنند. اطالعات به صورت گروهی و در محل تحصیل آ

های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل شد، سر انجام، داده

 آماری قرار گرفت. 
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 نتایج

درصد  6/32ساله، 16درصد 38ساله، 15درصد 4/17میانگین سنی افراد شرکت کننده در این پژوهش به تر تیب برابر 

درصد شغل دولتی داشتند. شغل  66/26ها آزاد و درصدآزمودنی 34/73ساله بود. شغل پدر 18درصد 12ساله، 17

ت والدین آزمودنی ها از دبیرستان تا فوق درصد شغل دولتی داشتند. تحصیال 52/10درصد خانه دار و  48/89مادر

 8/7درصد فرزند سوم،  45/11درصد فرزند دوم،  75/42درصد فرزند اول،  65/33لیسانس بود. از بین آزمودنی ها 

 درصد فرزند پنجم و باالتر بودند.35/4درصد فرزند چهارم و 

 العه. میانگین و انحراف معیار ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مط1جدول

 خودکارآمدی تاب آوری کنترل تعهد چالش M SD متغیر

 1 31/2 82/12 چالش

    1 **660/0 59/2 96/18 تعهد

 1 **839/0 **671/0 95/2 79/18 کنترل

  1 **844/0 **887/0 **727/0 60/15 25/55 تاب آوری

 1 **950/0 **860/0 **811/0 **739/0 21/24 11/70 خودکارآمدی

P> 01/0**  

 خودکارآمدیبر تاب آوریو  سخت روییعامل های  . نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری2ولجد

 2R SE B Beta T P متغیر پیش بین

 001/0 780/3 219/0 461/1 387/0 547/0 تعهد

 097/0 -672/1 -152/0 -983/0 588/0 730/0 چالش

 099/0 -660/1 -131/0 -727/0 438/0 747/0 کنترل

 001/0 662/4 456/0 497/0 107/0 781/0 تاب آوری

 گیری بحث و نتیجه

 آموزان دانش خودکارآمدی بینی پیش در آوری تاب و شناختی روان سرسختی نقش تعیین حاضر پژوهش هدف

باالیی  همبستگی خودکارآمدی، باورهای و رویی سخت ی بین مولفه که است آن از حاکی ها بود. یافته دبیرستانی

این یافته ها با پژوهشهای  یابد. می افزایش سخت رویی خودکارآمدی، افزایش با که معنی ینا وجود دارد. به

( مبنی  2010و صالحی نژاد و بشارت،  1387؛ بشارت و همکاران، 1987؛ کوباسا، 1385دیگر)برای مثال همتی راد، 

در تبیین این یافته  .باشدد همسو میبر اینکه افرادی که از سخت رو از خودکارآمدی و سالمت روان بیشتری برخوردارن
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 عملکرد دانشکده در پایین خودکارآمدی با افرادی با مقایسه در باال خودکارآمدی با افرادیها می توان گفت 

دهند. در  می نشان تحصیلی های موقعیت در باالتری سطح های انتخاب و بیشتر تحصیلی های تالش ، باالتر تحصیلی

 می شود. به اشتغال از قبل و تحصیل دوران در شغل و حرفه به مربوط رفتارهای افزایش ساز زمینه خودکارآمدی واقع

 .می دهد کاهش را آنها اضطراب افزایش و را دانش آموزان دسترس قابل مهارتهای تجربه خودکارآمدی کلی، طور

 بینی پیش در مهم های مؤلفه از یکی (خودکارآمدی1990شده)پینتریج و همکاران،  انجام تحقیقات به باتوجه

 ارتقاء برای هایی روش از استفاده مربیان، برای یافته این کاربرد است. تحصیلی سازگاری روانی و پیشرفت

 اهداف به وظایف تقسیم در دانش آموزان کمک با است. معلمان باید مختلف دروس در آموزان دانش خودکارآمدی

 می خودکارآمدی احساس افزایش موجب که نحوی به عملکرد به دادن بازخورد و عملکرد بر نظارت کوچکتر،

 تحلیل (. همچنین نتایج1390 دهد)ابوالقاسمی، می ارتقا را آنها عملکرد سطح و برده باال را یادگیری به انگیزش شود،

 های نظریه با همسو یافته، این است. آوری تاب دار معنی و مثبت ۀ کنند بینی پیش امدی خودکار که داد نشان ها

 آمدی خودکار انتظارات دارای افراد که شده مشخص بیشماری مطالعات در است. پیشین های پژوهش و موجود

 مسائل و مشکالت مناسب های حل راه جوی و جست در بیشتر احتماالً ، تر کم آمدی کار با افراد به نسبت بییشتر

( آنها در تحقیقات خود 2011و شوارتز،  2006لین،  ؛1992هستند. این نتایج با پژوهشهای دیگر)برای مثال اولیری، 

 که دارد احتمال تر بیش زیاد آمدی خودکار انتظارات با افراد ، کم با خودکارامدی افراد خالف بر دریافتند که

آور)مثل چاقی( را کنترل و رفتارهای خود تخریبی)مثل استعمال دخانیات و مشروبات الکلی( را متوقف  زیان رفتارهای

 و اضطراب و کرده اجتناب خودتخریبی اسنادهای از زیاد خودکارامدی به اعتقاد دارای ند همسو می باشد. افرادکن

 آن از توان می را آوری تاب با خودکارآمدی ی رابطه که عواملی از یکی کنند. می تجربه را کمتری افسردگی

 امدی، خودکار باالی سطوح که داده نشان ها پژوهش است ای مقابله راهبردهای با سازه دو این ۀ رابط کرد، استنتاج

 (. رابطۀ2006است)ما، فانگ، نائور، تان و شایو،  همراه سالمت برای خطر پر رفتارهای با مقابله بیشتر توان با

 شناخت، بودن، توانمند شایو و تان نائور، ، به فرد باور که دارد اهمیت حیث این از آوری تاب با خودکارامدی

 می شکل دشوار شرایط در آوری تاب منظور به ها ظرفیت تمام از استفاده جهت در را فرد عملکرد و رفتار نگرش،

 دهد.

درصد از متغیر خودکارآمدی توسط مولفه های سخت  21همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که 

 نظام شود می پیشنهاد پژوهش های یافته اساسبر و شده مطرح موارد به توجه شود. بارویی و تاب آوری تبیین می

 و دار معنی یادگیری فرایندیاددهی ساختن نهادینه و وار طوطی یادگیری و بانکی آموزش از گریز برای تربیت تعلیم و
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 از که بیندیشد هایی کار و ساز به باید ارزشیاب خود و گر س انعکا خود و فکور ورز، اندیشه فراگیرانی پرورش

 مسئولیت تمرکز، تعمق، یعنی آمدی کار خود میزان طریق این از تا بیاموزد فراگیران به را گرفتن یاد چگونه آن طریق

 محدودیت ترین مهم بخشد بهبود را آنان ارزشیابی خود و خودکاوی مسأله، حل و خلق ن توا آغازی، خود پذیری،

مربوط به مختص  محدودیت همبستگی، حقیقاتت ماهیت به مربوط های محدودیت بر عالوه پژوهش این انجام ی ها

 سازد.بودن جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی اردبیل بود که تعمیم پذیری یافته های پژوهش را با مشکل مواجه می

 منابع 
 .1-14(3)7ات روانشناختی، باال و پایین. مطالع تحصیلی زندگی از رضایت با خودکارآمدی و استرس آوری، تاب ارتباط (1390) عباس ابوالقاسمی،

 ورزشی موفقیت با کوشی سخت و آوری رابطۀ تاب" (.1387عذرا) حسین؛ زبردست، نادعلی، خدیجه؛ محمدی، مریم؛شاه صالحی، محمدعلی؛ بشارت،

 .49-38(4)6معاصر روانشناسی."ورزشکاران در روانی سالمت و

 قلب کرونری بیماری به مبتال افراد در قلب کرونری و بیماریهای استرس سخت رویی، شخصیتی، تیپهای بین ارتباط بررسی (.1376محمدحسین) بیاضی،

 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی ی نشده ی چاپ نامه پایان عادی. افراد و

 ی نامه پایان رد.بروج آزاد دانشگاه دانشجویان نفس در عزت و روان سالمت با ترویی سخ شخصیت ویژگی رابطه (. بررسی1386مرضیه) جودکی،

 دانشگاه الزهرا)س(. ارشد. کارشناسی ی نشده چاپ

 .12-3(5)4معاصر، روانشناسی ."زندگی از رضایت با عمومی هوش و هیجانی هوش بین رابطه در آوری تاب ای واسطه (. نقش1386بهرام) جوکار

 ان: انتشارات رشد.(. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهر1390دالور، علی)

کلی نگر، جزئی نگر و کالمی تصویری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -های شناختی(. بررسی رابطه بین سبک1384سیدآبادی، محمد)

 ی سوم دبیرستان تهران. پایان نامه کارشناسی ارش روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.دختر پایه

 ی نشده چاپ ی نامه پایان پایه. علوم و مهندسی -فنی انسانی، علوم ههای رشت دانشجویان ترویی سخ مقایسه (.1378یسا)پر نقصانی، زاده ملک

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه .تربیتی شناسی روان ارشد. رشته کارشناسی

 ی نشده چاپ ی نامه پایان تهران، ههای دانشگا در دانشجویان میگرنی سردردهای و ترویی سخ استرس، بین رابطه (. بررسی1385گیتی) راد، همتی

 .تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روان شناسی رشته ارشد، کارشناسی
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