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با بهزیستی ذهنی و پيشرفت  شدهادراک رابطۀ حمایت اجتماعی
 دانشگاهیدختران پيشتحصيلی 

 3میترا راستگومقدم، 2احمد خامسان، 1فاطمه ابوطالبی

 90/92/1900تاریخ پذیرش:  15/90/1901تاریخ وصول: 

 چکیده
زیستی با به شدهادراکرابطۀ بین انواع، میزان و اهمیت شبکۀ حمایت اجتماعی هدف پژوهش حاضر بررسی 

ی و نوع توصیفپژوهش از روش  .بود دانشگاهیدورة پیش آموزان دختردانشذهنی و پیشرفت تحصیلی 
 222ند. بود یرجنددانشگاهی شهر بع پیشآموزان دختر مقطجامعۀ آماری کلیۀ دانش )رگرسیون( وهمبستگی 

یرهای برای سنجش متغدانشگاهی انتخاب شدند. شیوة تصادفی از بین سه مرکز پیشآموز دختر بهدانش
( 2222مالکی، دیمری و الیوت، ) CASSS2000از مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان پژوهش 

های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده (OHI)و پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد 
ها السیکاز سوی والدین و هم شدهادراکبین میزان حمایت  دادهای پژوهش نشان دند. یافتهش لیوتحلهیتجز

عالوه، فقط اهمیتِ حمایت دریافت شده از سوی با بهزیستی ذهنی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. به
دین، با بهزیستی ذهنی ارتباط مثبت و معناداری داشته است. از بین انواع حمایت، فقط حمایت عاطفی و وال

اطالعاتی ارتباط مثبت و معناداری با بهزیستی ذهنی داشته است. از سوی دیگر، بین انواع و شبکۀ حمایت 
نقش حمایتی ر ه بطور ویژش به. نتایج این پژوهنشد هاجتماعی با پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری مشاهد

 والدین در شبکۀ حمایت اجتماعی در بهزیستی ذهنی نوجوانان دختر تأکید دارد.

 اجتماعی،اجتماعی، شبکة حمایت ذهنی، شادکامی، انواع حمایت بهزیستی کلیدی:  گانواژ
 تحصیلیپیشرفت 

  

                                                 
 abootalebi65@yahoo.com  رجندیبدانشگاه  ،یتیترب یشناسروانگروه  ،کارشناس ارشد 1.

 akhamesan@birjand.ac.ir )نویسنده مسؤل(  بیرجنددانشگاه  ،شناسیروانگروه  ،دانشیار .2
 m.rastgoumoghadam@birjand.ac.ir رجندیدانشگاه بی، شناسروانگروه  ،اریاستاد .3

mailto:abootalebi65@yahoo.com
mailto:akhamesan@birjand.ac.ir


 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصللنامه                                             411 

 

 

 مقدمه
ار برخورد ییبسزااز اهمیت  روانیسالمت فردی، اجتماعی، جسمی و  نظردورة نوجوانی از 

سالمت روان و بهزیستی ذهنی  تأمین زیادی برای در همۀ جوامع تالشرو . از ایناست
مورد توجه های اخیر ی است که در دهه. بهزیستی ذهنی از موضوعاتشودمی نوجوانان

مرکز بر تجای شناسی در قرن بیستم بهروان هایعمدة پژوهشاست.  قرار گرفتهشناسی روان
راب، نظیر افسردگی و اضط ،بر هیجانات منفی ،هیجانات مثبتی نظیر شادی و بهزیستی

معنای تواند بهچنین رویکردی میاست.  متمرکز بودهها های روانی و درمان آنبیماری
. مرور شودهای روانی و عالئم بیمارگونه تلقی سالمت با فقدان بیماری مترادف دانستن

 ؛های پایانی قرن بیستم تغییر کرده استدهه دراین رویکرد دهد میها نشان پژوهش
 یهاهبه جنببرای سالمت روانی،  از سازمان بهداشت جهانی شدهارائهدر تعریف  کهیطوربه

ط که از لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرای شدهیمعرفمثبت تأکید و انسان سالم، فردی 
رضایت و " به بهزیستی ذهنی (.1831، و همکاران رنومعینی برخوردار باشد )کرمی

ت تعریف شده اس "( و شادمانی )در حال(ندهیبه آبینی )خرسندی )از گذشته(، امید و خوش
های بهزیستی ذهنی را مؤلفه( 2223) 1مکلود، کوتز و هترتون(. 1838 )مظفری و هادیان،

( و 2223) کنندمیتعریف  2زندگیو رضایت از  منفی پایین ۀمثبت باال، عاطف ۀشامل عاطف
 ای شده است.تأکید ویژه به آنر نگشناسی مثبتدر روان

امعه ج افرادنقش مهمی را در سالمت روانی  از زندگی ندیماحساس بهزیستی و رضایت
ا و هزمینه را برای انواع مشکالت رفتاری، نابسامانیوجود سالمت روانی نیز عدم دارد و 

 (1991) 3شود. مایرز و دینرمانع کارایی و پیشرفت جامعه می آورده،فراهم  هاناسازگاری
با باال  و همبستگی داشتهدادند که رضایت از زندگی با سالمت روانی باال  در پژوهشی نشان

چنین مشود. هو احساسات مثبت می تجربۀ عواطف آمادة، فرد رفتن میزان رضایت از زندگی
نشان دادند افراد با ( 1832، و همکاران پوربخشیاز  به نقل ؛2222و همکاران ) 4مالتابی

، ردهکاستفاده  یترای مؤثرتر و مناسبهای مقابلهاز سبكرضایت از زندگی باالتری، 
 هستند. رتری را تجربه و از سالمت عمومی باالتری برخورداعواطف و احساسات مثبت عمیق

                                                 
1. Macleod, Coates & Hetherton 

2. high positive affect, low negative affect & satisfaction with life 

3. Myers & Diener 

4. Maltaby 
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 ی سالمت روان و بهزیستی ذهنی، ارتباط فرد با دیگران و میزانهاکنندهبینییکی از پیش
ون عنوان منابع، از طریق انواع گوناگکند. اطرافیان، بهحمایت اجتماعی است که دریافت می

از جمله  گریدعبارتبه ؛ای بگذارندتی نوجوان تأثیر عمدهتوانند بر احساس بهزیسحمایت می
عوامل مؤثر در بهزیستی ذهنی شبکۀ اجتماعی است که فرد با آن در ارتباط و از سوی آن 

از سوی این شبکه نقش بسیار مهمی در  حمایت دریافت شدهگیرد. مورد حمایت قرار می
 و مدرسه ، دوستانخانوادهنوع کنش فرد با خود و محیط دارد. در مورد نوجوانان و جوانان، 

بت بر مشکالت و ارزیابی مث آمدننقش مهمی را در فائق  ناصر این شبکه بوده وترین عمهم
 دهشادراکهای متعدد اهمیت حمایت اجتماعی . پژوهشکنندایفا میشان از خود و زندگی

مشکالت  در کمك به وجسمانی، شناختی و های مثبت روانارتباط با بسیاری از ویژگیدر را 
در معرض خطر یا ناسازگار، و حتی  های یادگیری،ناتوانی با طالق، و نوجوانان کودکان
و  هامری طور مثال،در همین ارتباط به(. 2222 ،1اند )مالکی و دیمرینشان داده انتیزهوش

آموزان در معرض خطر افت ( حمایت عاطفی و آموزشی را برای دانش2221) 2پیانتا
های در معرض خطر، حمایت کمتری تحصیلی در کالس اول بررسی و نشان دادند بچه

 اند.دریافت کرده، موفقیت کمتر و ناسازگاری بیشتری داشته
ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابط او  یبه معنا شدهادراکمفهوم حمایت اجتماعی 

روابطی  مۀه تأکید دارند کهپردازان حمایت اجتماعی بر این امر با دیگران است. البته نظریه
فرد آن روابط را  کهآنمگر  ؛شوددیگران دارد، حمایت اجتماعی محسوب نمی که فرد با

و همکاران،  3منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند )استرتیر عنوانِبه
نقل از مالکی و دیمری، به ؛1911) 4(. کوب1831نقل از قائدی و یعقوبی، به ؛1992
جزء اصلی حمایت اجتماعی تحت عنوان: احساسِ  سه به( در تعریف کالسیك خود 2222

 5تاردی اشاره نموده است.شبکۀ اجتماعی  كیبه و تعلق  ،تعشق، احساسِ ارزش یا عزّ
تعریف مدلی حمایت اجتماعی را در قالب ( 2222از مالکی و دیمری،  به نقل ؛1931)

 ،: جهتشده است در نظر گرفتهبُعد برای حمایت اجتماعی  پنجمدل این . در کرده است

                                                 
1. Malecki & Demary 

2. Hamre & Pianta 

3. Streeter 

4. Cobb 

5. Tardy 
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حمایتی  یبه معناجهت،  .1ارتباطی ۀارزشیابی، محتوی و شبک /وضعیت )حالت(، توصیف
ده شدیگر یا حمایت دریافت به شخصشود، حمایت از سوی فرد است که داده و گرفته می

چیزی  به چهشخص  کهنیا یبه معنادسترس بودن حمایت  به در؛ وضعیت )یا حالت( از خود
 ،ر سادهطواز حمایت اجتماعی فرد یا به یابیبه ارزشارزشیابی، /دسترسی دارد؛ توصیف

 نوع عاطفی، ابزاری، اطالعاتی به چهارتوصیف حمایت اجتماعی درک شده؛ و محتوی نیز 

، عشق و یهمدردحمایت عاطفی مواردی مانند، ارتباطِ صمیمانه، د. شومی شارها 2و ارزیابانه
شود حمایت انجام می وسیلۀ آنابزارهایی که به، به . حمایت ابزاریشودشامل میمراقبت را 

، خدمات یا پول. حمایت صرف شده زمان کننده،ی کمكرفتارها د، مانندشومی اطالق
ارزشی بر رفتار و همچنین ارائۀ پیشنهاد  هایخوراند، بازخورد - ایجاد پس معنایبه ارزیابانه

شود ه میهایی گفتو آگاهی ، راهنماییهیبه توصآن است. حمایت اطالعاتی نیز  برای بهبود
 ین بُعدآخر. (2229، و همکاران 3شود )سالدوبرای از بین رفتن مشکل داده می به فردکه 

ستند منابع یا اعضایی ه که منظور از آن شبکۀ ارتباطی است ،حمایت اجتماعی تاردی در مدلِ
نی کنند. این شبکه شامل افراد گوناگوارتباطی از فرد حمایت می عنوان یك شبکۀکه به

ها، دوستان نزدیك، کالسیمعلم، هم مانند والدین، ؛کنندشوند که حمایت را فراهم میمی
(. انواع حمایت اجتماعی )عاطفی، ابزاری، اطالعاتی و 2222و مدرسه )مالکی و دیمری، 
وان و تأثیر مستقیمی بر سالمت ردریافت شده و ی های ارتباطارزیابی( که از طریق شبکه

 بهزیستی ذهنی افراد دارد.
. ستاپردازان و پژوهشگران و سالمت روانی مورد تأکید نظریه رابطۀ حمایت اجتماعی

را از  ردف ادراک ها،با تأثیر بر خودپنداره و توانایی تواندطور مثال، حمایت اجتماعی میبه
و بر سالمت روانی  (1831منصور، راد و سپاه)همتی دادهفشارزا تحت تأثیر قرار عوامل 

نیز معتقدند ( 1831از زکی،  به نقل ؛2222) 4. کوبزانسکی، برکمن و سیمنتأثیرگذار باشد
 که در آن شخص احساسکند ، شرایطی ایجاد میتعهدات متقابل با ایجاد حمایت اجتماعی

انسان در طول زندگی نیازمند . کندو ارزشمند بودن می نفسعزتدوست داشتن، مراقبت، 
 رب تأمین سالمت و سازگاری خوداست تا بتواند برای  کنندهتیحماو محیطی صمیمی 

                                                 
1. direction, disposition, description / evaluation, content & network 

2. emotional, instrumental, informational & appraisal 

3. Suldo, Feiedrich, White, Farmer, Minch & Michalowski 

4. Kubzansky, Berkman & Seeman 
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صورت رسمی توسط بهچنین حمایتی  هرچندمناسب تسلط یابد. ای های مقابلهروش
اما نباید نهادهای غیررسمی مانند  ؛دشوارائه می مؤسسات مشاوره و مراکز بهداشت روانی

. حمایت اجتماعی با ایجاد احساس امنیت مورد غفلت قرار گیرد خانواده، دوستان و اطرافیان،
 1گاالقر و والبرودریج (.1832کند )قالتی، در فرد امکان رشد و خود شکوفایی را فراهم می

ج ی بررسی کردند. نتای( رابطۀ حمایت اجتماعی و هوش عاطفی را با بهزیستی ذهن2223)
توانند بهزیستی ذهنی را این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی و هوش عاطفی می

( نیز رابطۀ میان رضایت از زندگی و 1832) و همکاران رپوبخشیعالوه، بهبینی کنند. پیش
 حمایت اجتماعی با سالمت روان را در دانشجویان بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان

بینی معناداری سالمت روانی را پیش به شکلداد که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی 
 کند.می

منابع  ی ازعنوان یکهای آموزشی نیز ارتباط بین حمایت اجتماعی معلم )بهتدر موقعی
طور آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. به( با بهزیستی ذهنی دانشدر شبکۀ اجتماعی

آموزان مقطع ( رابطۀ حمایت معلم و بهزیستی ذهنی دانش2229و همکاران )مثال، سالدو 
خصوص به ،نشان داد که حمایت معلماین پژوهش متوسطه را بررسی کردند. نتایج 

 آموزان است.دانش یذهن یستیبهز ةکنند بینیهای عاطفی و آموزشی، پیشحمایت

العمل پرسیدن و ت معلم و عکس( ادراک از حمای2221) 2کزانیتیس، دسبینس و چوینارد
 کمك خواستن را در دانشجویان بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت

ن دانشجویان دارد و همچنی طلبیمعلم اثر مثبت و مستقیمی روی کمك از سوی شدهادراک
رتباط با اگذارد. در بر خودکارآمدی و ارزش تکلیف آنان نیز اثر مثبت و غیرمستقیمی می

های اجتماعی ( رابطۀ راهبردهای رویارویی و حمایت۱۸۳۱بردبار ) پیشرفت تحصیلی نیز تابع
رده آموزان دبیرستانی و راهنمایی بررسی کبا پیشرفت تحصیلی در دورة نوجوانی را در دانش

ه های دریافت شدمدار و حمایتمیان راهبردهای حل مسئله داداست. نتایج این پژوهش نشان 
ر ارتباط ب هاپژوهشدر این  هرچندداری وجود دارد. با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و معنی

 تی که از سوی معلمآموزان و حمایعنوان یك منبع حمایت اجتماعی( و دانشبین معلم )به

                                                 
1. Gallagher & Vell-Brodrick 

2. Kozanitis, Desbiens & Chouinard 
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اما نقش سایر منابع حمایتی و نوع و اهمیت حمایت مورد بررسی قرار  ؛تأکید شده است
 نگرفته است.

 حمایت اجتماعی، حمایت دریافت شده از طرف خانواده،توجه مطالب ذکر شده  با
اهمیت حمایت اجتماعی  .شودو ... را شامل می دوستان، محیط زندگی، معلمان، مدرسه

خصوص حمایت دریافت شده از سوی معلم و تأثیر آن بر سالمت روان، بهزیستی ذهنی و به
زاری، اما نقش انواع )عاطفی، اب ؛نشان داده شده استهای متعدد پیشرفت تحصیلی با پژوهش

ن کالسی، دوستامنابع حمایت اجتماعی )والدین، معلمان، هم تیاهماطالعاتی و ارزیابی( و 
نزدیك و سایر افراد در مدرسه( در ارتباط با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش 

موضوع،  تر پیرامون اینکنکاش عمیق بنابراین ؛آموزان دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است
که نوجوان از سوی شبکۀ حمایتی  انواع و اهمیت حمایت اجتماعیِ به نقش با توجهویژه به

ازمند کند، نیها، دوست نزدیك و سایر افراد مدرسه( دریافت میکالسی)والدین، معلمان، هم
 .بررسی بیشتر است

ی میزان انواع حمایت اجتماع گیکنندبینیهدف اصلی این پژوهش بررسی نقش پیش
)عاطفی، اطالعاتی، ارزیابانه و ابزاری( و اهمیت منابع حمایت اجتماعی )والدین، معلمان، 

 .ودبها، دوست نزدیك و سایر افراد مدرسه( با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی کالسیهم

 روش
آوری اطالعات، توصیفی جمع شیوةبنیادی و نظری، و از نظر پژوهش ازنظر هدف، این 

ی و متغیرهای بهزیستی ذهن .بود (چندگانه)رگرسیون )غیرآزمایشی( و از نوع همبستگی 
بین پیشرفت تحصیلی، مالک، و متغیر میزان، اهمیت و انواع حمایت اجتماعی، متغیر پیش

 دانشگاهی شهر بیرجندآموزان دختر مقطع پیشجامعۀ این پژوهش را کلیۀ دانش. بودند
اند، تشکیل هبود لیبه تحصاین شهر مشغول  دانشگاهی مستقلنفر(، که در مراکز پیش 291)

ود ها وجدانشگاهی مستقل، مراکزی هستند که دورة متوسطه در آندادند. مراکز پیشمی
عنوان آموز بهدانش 222و تعداد متغیرها،  پژوهشجامعه، روش  به حجمندارد. با توجه 

 انتخاب شدند. ای گیری دومرحلهنمونه ةویبه شگروه نمونه 
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اطالعات شخصی، مقیاس حمایت اجتماعی های رسشنامهپاز پژوهش  در این ابزار:
( و پرسشنامۀ شادکامی 2222)مالکی، دیمری و الیوت،  (CASSS) 1نکودکان و نوجوانا

پرسشنامۀ اطالعات شخصی  .ها استفاده شدآوری دادهبرای جمع( 1833قربانی، آکسفورد )
 منظور گردآوری اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه مورد استفاده قرار گرفت.به

توسط مالکی، دیمری و ( CASSS2000عی کودک و نوجوان )مقیاس حمایت اجتما
د ابزاری منظور تولیفعالیت بهچندین سال این مقیاس نتیجۀ ( تهیه شده است. 2222الیوت )

. مقیاس برای ارزیابی حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان است یعدچندبمناسب و 
مقیاس زیر 1سؤالی است که دارای  12یاس یك مق حمایت اجتماعی کودک و نوجوان

ها، دوست نزدیك و سایر افراد کالسیحمایت اجتماعی )والدین، معلم، هم به منابعمربوط 
که هر سه سؤال  شدهیطراحسؤال  12. برای هر یك از منابع حمایت اجتماعی استمدرسه( 

سه جمله پیرامون یکی از انواع چهارگانۀ حمایت اجتماعی )عاطفی، اطالعاتی،  بیبه ترت
شود که جمله را بخوانند و روی مقیاس دهنده خواسته می. از پاسخاستارزیابانه و ابزاری( 

روی نند )کاجتماعی را دریافت می نوع حمایت میزان آن به چه، اوالً برآورد کنند که لیکرت
ای شده برحمایت اجتماعی دریافتو ثانیاً، از هرگز تا همیشه(،  یادرجهشش یك مقیاس

 از مهم نیست است تا خیلی مهم(. یادرجهسهمقیاس  روی یكها چقدر اهمیت دارد؟ )آن
در این پژوهش . اندهاعتباریابی کرد( این مقیاس را برای ایران 1839ن و ابوطالبی )خامسا

 آمدهتدسبههای آزمون محاسبه شد. ضرایب مقیاسآلفای کرنباخ برای هر یك از خردهنیز 
: از اندعبارتها به ترتیب برای بخش میزان و اهمیت حمایت در هر یك از خرده مقیاس

؛ 311/2و  921/2نزدیك ؛ دوست 311/2و  332/2؛ معلم 311/2و  393/2والدین 
 .922/2و  982/2؛ و سایر افراد مدرسه 332/2و  911/2ها همکالسی

بر توسط آرگایل و همکاران  1939در سال  (OHI)رسشنامۀ شادکامی آکسفورد پ
پژوهش نشان  ۀنیشیپمرور  .ه شدساخت (1833قربانی، پرسشنامۀ افسردگی بك ) اساس

های متعدد برای سنجش بهزیستی ذهنی از مقیاس شادکامی آکسفورد در پژوهش دهدمی
 .(1832زاده، ؛ مطلب1838 طور مثال، جعفری، عابدی و لیاقتدار،)به استفاده شده است

معکوس سؤاالت  ،سؤال این مقیاس 21که سؤال  29مقیاس شادکامی آکسفورد شامل 
های سالمت توسط بك در آزمون افسردگی بوده و برای پوشش سایر جنبه شدهگرفتهکار به

                                                 
1. Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS) 
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 فۀدارد که عاطهر سؤال چهار گزینه . استاضافه شده  به آن دیگر نیز یازده پرسش ،ذهنی
مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یك دوره و نداشتن احساس منفی را در افراد بررسی 

امالً منفی از عواطف ک) یکی از چهار گزینهاش، لیبر طبق وضعیت فعآزمودنی باید . کندمی
به  ؛2221)آرگایل و همکاران . (1833)قربانی،  انتخاب کندرا  (تا عواطف کامالً مثبت

و  92/2ضریب آلفای کرونباخ  به کمكاین پرسشنامه را  پایایی( 1833قربانی، از  نقل
این پرسشنامه  زمانهمند. روایی زارش کردگ 13/2بازآزمایی آن را طی هفت هفته  اعتبار

محاسبه شد. همبستگی این پرسشنامه با  28/2ها با استفاده از ارزیابی دوستان افراد دربارة آن
و با  11/2 ،با شاخص رضایت از زندگی آرگایل، 82/2 مقیاس عاطفۀ مثبت برادبرن

این  (1831هریس )پور و آگاهعلی. گزارش شده است -12/2پرسشنامۀ افسردگی بك 
لفای کرونباخ آبا استفاده از ضریب  مقیاسنتایج همسانی درونی . دکردنمقیاس را اعتباریابی 

ا فهرست سفورد ببود. همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آک 91/2برای کل فهرست 
گرایی و نوروزگرایی پرسشنامۀ شخصیتی آیزنگ های برونمقیاسافسردگی بك و زیر

و واگرای فهرست شادکامی  همگرابود که روایی  89/2و  21/2، -23/2ترتیب برابر به
 919/2نباخ پرسشنامه و. در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرکندآکسفورد را تأیید می

 .دست آمدبه

در هر مدرسه سه رشتۀ تحصیلی )انسانی، تجربی  کهنیبه ابا توجه  برای اجرای پژوهش
س کالچندین ، در مدارس هاای از بین کالسصورت خوشه، ابتدا بهداشتو ریاضی( وجود 

سپس در هر کالس افراد با شمارة فرد را از فهرست . سه رشتۀ مختلف، انتخاب شدند از
. ابتدا عنوان نمونه انتخاب شدغایب بود، نفر بعد از او به شدهانتخابو اگر فردی که  انتخاب

رتیب ت سپس بهو  آموزان داده شددانش به پرسشنامه پر کردنتوضیحات الزم در مورد نحوة 
ر دپرسشنامۀ شادکامی آکسفورد و  حمایت اجتماعیاطالعات شخصی، مقیاس پرسشنامۀ 
 82الی  22سؤال را ظرف مدت  121آموزان دانش یطورکلبه. ها قرار گرفتاختیار آن

 211، پس از حذف موارد ناقص شدهعیتوزپرسشنامۀ  222از دادند. دقیقه پاسخ می
 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزپرسشنامه مورد بررسی و 

 هایافته
 اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه ارائه شده است. 1در جدول 
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 نمونهشناختی گروه اطالعات جمعیت .1جدول 
 متغیر حجم نمونه میانگین دانحراف استاندار

 معدل 211 11/11 38/1
 تعداد خواهران 211 19/1 211/1
 تعداد برادران 211 12/1 223/1
 تعداد فرزندان خانواده 211 83/8 192/1

 صد(درترتیب تولد )به اول دوم سوم چهارم باالتر
2/22 3/12 1/12 1/11 3/88  

 (درصدتحصیالت )به سوادبی تا سوم راهنمایی تا دیپلم لیسانس باالتر
 مادر 1/13 1/22 1/29 1/1 9/2
 پدر 1/11 2/83 1/23 1/11 9/2

 درصد(شغل )به داربیکار/ خانه کارگر کارمند شغل آزاد سایر فوت
 مادر 1/31 2 2/1 3/2 2/1 9/2
 پدر 2/1 9/18 9/83 2/82 8/9 2/2

میزان حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی پنج "فرضیه اول پژوهش عبارت بود از: 
ها، دوست نزدیك و سایر افراد مدرسه( نقش کالسیمنبع حمایت )والدین، معلمان، هم

رضیۀ فهای توصیفی مربوط داده. "آموزان داردای در بهزیستی ذهنی دانشکنندهبینیپیش
 ارائه شده است. 2در جدول شمارة اول 

 نجپمیانگین و انحراف استاندارد بهزیستی ذهنی و میزان حمایت اجتماعی دریافت شده از  .2جدول 
 اجتماعی منبع حمایت

 انحراف استاندارد میانگین تعداد هاویژگی
 212/2 21/2 211 بهزیستی ذهنی

 929/2 11/2 211 میزان حمایت والدین

 913/2 21/8 211 میزان حمایت معلم

 312/2 11/2 211 هاکالسیمیزان حمایت هم

 331/2 28/2 211 میزان حمایت دوست نزدیك

 28/1 93/2 211 افراد مدرسهمیزان حمایت سایر 

شیوة ها و آزمودن فرضیۀ اول، از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهبرای تحلیل داده
یستی بینی بهزخالصۀ آزمون معناداری مدل پیشاستفاده شد. ماتریس همبستگی،  زمانهم

 بینی کنندة مدل فوق درپیش یرهایبه متغذهنی از حمایت اجتماعی و اطالعات مربوط 
 ارائه شده است. 8جدول شمارة 
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ت اساس میزان حمای بینی بهزیستی ذهنی بریشپمعناداری ضرایب رگرسیون خالصة مدل و .8جدول 
 اجتماعی

 1 1 2 8 2 1 متغیرها

       . بهزیستی ذهنی1

      **82/2 . میزان حمایت والدین2

     **22/2 **22/2 . میزان حمایت معلمان8

حمایت . میزان 2
 هاکالسیهم

28/2** 22/2** 22/2**    

. میزان حمایت دوست 1
 نزدیك

88/2** 81/2** 22/2** 11/2**   

. میزان حمایت سایر افراد 1
 مدرسه

21/2** 82/2** 18/2** 89/2** 11/2* 
 

F= 922/2  p< 21/2  
2 AdjustedR 2R R 

112/2 192/2 283/2 

 B 
انحراف خطای

 معیار
 t بتا

سطح 
 معناداری

 21/2 22/1 - 192/2 28/1 ثابت

 *21/2 91/8 211/2 281/2 121/2 میزان حمایت والدین

 121/2 239/2 283/2 289/2 219/2 میزان حمایت معلمان

 *221/2 82/2 192/2 228/2 299/2 هاکالسیمیزان حمایت هم

میزان حمایت دوست 
 نزدیك

223/2 221/2 12/2 139/2 291/2 

افراد  حمایت سایرمیزان 
 مدرسه

211/2 282/2 221/2 822/2 121/2 

*P< 21/2 , **P< 21/2  

دهد رگرسیون بهزیستی ذهنی بر ترکیب خطی میزان نشان می 8 شمارة های جدولداده
و =F 922/2حمایت اجتماعی دریافت شده از پنج منبع حمایت اجتماعی معنادار است )

21/2p<درصد از واریانس بهزیستی ذهنی توسط  22حدود دهد (. این نتایج نشان می
فقط متغیرهای میزان حمایت والدین و  عالوهبهشود. بینی میحمایت اجتماعی پیش

 .ی برای بهزیستی ذهنی هستندمعنادار یهاکننده ینیبشیپدر این مدل ها کالسیهم
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 1حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی  اهمیت"از:  بودفرضیه دوم پژوهش عبارت 
ها، دوست نزدیك و سایر افراد مدرسه( کالسیمنبع حمایت اجتماعی )والدین، معلمان، هم

های ، داده2در جدول شماره  ."آموزان داردای در بهزیستی ذهنی دانشکنندهبینینقش پیش
 فرضیه ارائه شده است. نیبه اتوصیفی مربوط 

 نجپمیانگین و انحراف استاندارد بهزیستی ذهنی و اهمیت حمایت اجتماعی دریافت شده از  .2جدول 
 اجتماعی منبع حمایت

 انحراف استاندارد میانگین تعداد هاویژگی

 211/2 22/2 188 بهزیستی ذهنی
 222/2 11/2 188 والدیناهمیت حمایت 

 213/2 19/2 188 اهمیت حمایت معلم
 222/2 22/2 188 هاکالسیاهمیت حمایت هم

 221/2 28/2 188 اهمیت حمایت دوست نزدیك
 112/2 39/1 188 اهمیت حمایت سایر افراد مدرسه

 ةویه شبها و آزمودن فرضیۀ سوم، از روش تحلیل رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده
یستی بینی بهزخالصۀ آزمون معناداری مدل پیشاستفاده شد. ماتریس همبستگی،  زمانهم

وق بینی کنندة مدل فپیش یرهایبه متغذهنی از اهمیت حمایت اجتماعی و اطالعات مربوط 
 ارائه شده است. 1در جدول شمارة 

ر ببینی بهزیستی ذهنی خالصة مدل و ضرایب رگرسیون در مدل پیشماتریس همبستگی،  .1جدول 
 اجتماعیاهمیت حمایت  اساس

 1 1 2 8 2 1 متغیرها

       بهزیستی ذهنی. 1

      **23/2 . اهمیت حمایت والدین2

     **23/2 29/2 . اهمیت حمایت معلمان8

    **19/2 **28/2 11/2 هاکالسی. اهمیت حمایت هم2

   **12/2 **28/2 **81/2 21/2 . اهمیت حمایت دوست نزدیك1

  **83/2 **11/2 **12/2 **21/2 21/2 . اهمیت حمایت سایر افراد مدرسه1

21/2>p 812/2=F 

2 AdjustedR 2R همبستگی 

229/2 231/2 292/2 
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 B متغیرها
انحراف  خطای

 معیار
 t بتا

سطح 
 معناداری

 21/2 12/1 - 293/2 11/1 ثابت

 **222/2 18/8 811/2 113/2 819/2 اهمیت حمایت والدین

 321/2 -218/2 -282/2 119/2 -282/2 اهمیت حمایت معلمان

 121/2 111/2 231/2 181/2 291/2 هاکالسیحمایت هماهمیت 

 121/2 -119/2 -218/2 122/2 -232/2 اهمیت حمایت دوست نزدیك

 121/2 -111/2 -213/2 291/2 -211/2 اهمیت حمایت سایر افراد مدرسه

*P< 21/2 , **P< 21/2  

یب ترک بر رگرسیون بهزیستی ذهنیدهد نشان می 1در جدول شمارة  شدهارائههای داده
 دهدنشان مینتایج  این(. p ،812/2=F<21/2معنادار است ) اهمیت حمایت اجتماعیخطی 

ر، نتایج از سوی دیگاز واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین نماید. پنج درصد تواند این مدل می
تی ذهنی معناداری برای بهزیس ةکنند ینیبشیپفقط متغیر اهمیت حمایت والدین  دهدنشان می

 (.p<21/2است )
 نجپحمایت اجتماعی دریافت شده از سوی  انواع"از:  بودفرضیه سوم پژوهش عبارت 

ها، دوست نزدیك و سایر افراد مدرسه( کالسیمنبع حمایت اجتماعی )والدین، معلمان، هم
به وط اطالعات توصیفی مرب ."آموزان داردای در بهزیستی ذهنی دانشکنندهبینینقش پیش

 ارائه شده است. 1فرضیه در جدول شماره  نیا

میانگین و انحراف استاندارد بهزیستی ذهنی و انواع حمایت اجتماعی دریافت شده از  .1جدول 
 اجتماعی منبع حمایت پنج

 انحراف استاندارد میانگین تعداد هاویژگی

 232/2 22/2 122 بهزیستی ذهنی

 192/2 23/2 122 حمایت عاطفی

 191/2 22/2 122 حمایت اطالعاتی

 121/2 11/8 122 حمایت ارزیابانه

 181/2 13/8 122 حمایت ابزاری

شیوة ، از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهفرضیۀ سومها و آزمودن برای تحلیل داده
ستی بینی بهزیخالصۀ آزمون معناداری مدل پیش ماتریس همبستگیاستفاده شد.  زمانهم
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در  بینی کنندة مدل فوقپیش یرهایبه متغذهنی از انواع حمایت اجتماعی و اطالعات مربوط 
 ارائه شده است. 1جدول شمارة 
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ی بینی بهزیستخالصة مدل و معناداری ضرایب رگرسیون در مدل پیشماتریس همبستگی،  .1جدول 
 انواع حمایت اجتماعی بر اساس ذهنی

 1 2 8 2 1 متغیرها

      . بهزیستی ذهنی1

     **29/2 . حمایت عاطفی2

    **18/2 **21/2 . حمایت اطالعاتی8

   **18/2 **18/2 **81/2 . حمایت ارزیابانه2

  **32/2 **19/2 **11/2 **81/2 . حمایت ابزاری1

21/2>p 131/12=F 
2 AdjustedR 2R همبستگی 

228/2 211/2 111/2 

 سطح معناداری t بتا انحراف معیارخطای B متغیرها

 21/2 18/1 - 282/2 11/1 ثابت

 **21/2 12/2 111/2 231/2 892/2 حمایت عاطفی

 *222/2 -81/2 821/2 292/2 -212/2 حمایت اطالعاتی

 128/2 212/2 211/2 233/2 221/2 ارزیابانه حمایت

 811/2 331/2 181/2 112/2 299/2 حمایت ابزاری

*P< 21/2 , **P< 21/2  

دهد رگرسیون بهزیستی ذهنی بر ترکیب نشان می 1های ارائه شده در جدول شمارة داده
دهد این نتایج نشان می(. p ،131/12=F<21/2خطی انواع حمایت اجتماعی معنادار است )

تایج د. از سوی دیگر، نکنریانس بهزیستی ذهنی را تبیین از وادرصد  8/22تواند این مدل می
در این  های معناداریکنندهبینیفقط متغیرهای حمایت عاطفی و اطالعاتی پیشدهد مینشان 
 .هستندمدل 

حمایت اجتماعی دریافت  ن، اهمیت و انواعمیزا": از بودفرضیه چهارم پژوهش عبارت 
برای  ."نده داردکنبینیمنبع حمایت اجتماعی در پیشرفت تحصیلی نقش پیش 1شده از سوی 

 زمانهم ةویبه شها و آزمودن این فرضیه، از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل داده
مایت ح ، اهمیت و انواعمیزاناستفاده شد. ماتریس همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و 

ارائه  3اجتماعی دریافت شده از هر یك از پنج منبع حمایت اجتماعی، در جدول شمارة 
 شده است.
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مبنای  رب با پیشرفت تحصیلی ان، اهمیت و انواع حمایت اجتماعیمیزضرایب همبستگی بین  .3جدول 
 منع حمایت

  انواع حمایت  اهمیت حمایت میزان حمایت منبع حمایت

 228/2 123/2 والدین

 

 232/2 حمایت عاطفی

 -283/2  281/2 211/2 معلمان

 211/2 حمایت ارزیابانه 221/2 32/2 هاکالسیهم

 223/2 حمایت ابزاری -289/2 -218/2 دوست نزدیك

 - - -213/2 288/2 سایر افراد مدرسه

*P< 21/2 , **P< 21/2  

ت ، اهمیدهد بین پیشرفت تحصیلی و میزاننشان می 1در جدول شمارة  شدهارائهنتایج 
شده از پنج منبع حمایت همبستگی معناداری از نظر آماری حمایت اجتماعی دریافتو انواع 

ینی کنندة بپیش توانداین متغیرها نمیوجود ندارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد 
 معناداری از نظر آماری برای پیشرفت تحصیلی نیست.

 گیریو نتیجه بحث

ذهنی،  اجتماعی و بهزیستی حمایت نتایج پژوهش نشان داد شدت همبستگی میان انواع منابع
، دوست نزدیك، معلمان و سایر عوامل مدرسه بوده، هاکالسیهم، الدینو ترتیب متعلق بهبه

ش ها نقکالسیاز سوی والدین و هم شدهادراکو در معادلۀ رگرسیون نیز حمایت اجتماعی 
 1گوالکتیش هبا پژو جینتاکنندة بیشتری روی بهزیستی ذهنی داشته است. این بینیپیش

(، و 2222(، دینر و سلیگمن )1991) 3(، دینر و فوجیتا2228) 2(، چنگ و فرمن2212)
. میزان باالی حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی استسو هم (،1831قائدی و یعقوبی )

جامعۀ مورد  یاهیژگیبه وتواند با توجه والدین و همبستگی باالتر آن با بهزیستی ذهنی می
های سنتی و اهمیت نقش خانواده در آن، توجیه پژوهش )شهر بیرجند( و احتمال وجود ارزش

تری خود احساس تعلق و وابستگی بیش یهابه خانوادهفرزندان شود. در چنین بافتی احتماالً 
ز فرزندان نیشوند و برای فرزندان محسوب میدائمی و در دسترس  یوالدین حامیان. دارند

 ا توجه بهبشناسند. از سوی دیگر، می تیبه رسمهای خود ترین پشتیبانعنوان اصلینان را بهآ

                                                 
1. Gulacti 

2. Cheng & Furnham 

3. Fujita 
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دوستان  ها وکالسیهم کنندهینیبشیپکه گروه نمونه در سن نوجوانی قرار دارند، نقش این
 الدین و خانواده قابل توجیه است.نزدیك نیز بعد از و

شده نیز نتایج پژوهش حمایت اجتماعی دریافت ن از اهمیتآموزااز بُعد ارزیابی دانش
ویژه دارد و حمایت سایر اهمیت  هاآنفقط متغیر حمایت والدین است که برای  نشان داد

مورد  بافت سنتی جامعۀ به مسئلهشاید این امر نیز منابع از اهمیت زیادی برخوردار نیست. 
والدین  حمایت کهینحوبهپژوهش و پشتیبانی صد در صد والدین از فرزندان مربوط باشد، 

ع حمایت سایر مناب ها دیگر احساس نیازی نسبت بهکند و آنبرای فرزندان کفایت می
وه رعنوان گساالن بهباور رایج به نقش گروه هم برخالفاین نتایج تا حدودی  کنند.نمی

تر، حمایت دهد حداقل در جامعۀ کوچك و سنتیمرجع در دورة نوجوانی است و نشان می
 زند.والدین هنوز در این سن، حرف اول را می

میزان و اهمیت حمایت دریافت شده از سوی نتایج پژوهش نشان داد،  از سوی دیگر،
ته نداشآموزان دانشبهزیستی ذهنی  بامعناداری  رابطۀخصوص معلمان، و به ،عوامل مدرسه

(، 2229و همکاران ) 1(، دانیلسن2229و همکاران ) های سالدواین نتایج با پژوهشاست. 
تواند عالمت مینبوده و سو هم (2221(، و هامری و پیانتا )2221) 2هیوقس و کواک

د. باشبرای اولیاء نظام آموزشی کشور و نشانی از عدم کارایی نظام موجود  یاهشداردهنده
 یطورکلبهمعلمان، اعضای مدرسه و عدم توجه الزم از سوی شاید بتوان علت این امر را در 

دانست. تفاوت میزان و اهمیت حمایت آموزان دانش یازهایبه ننسبت  وپرورشآموزشنظام 
اشد تواند گویای این مسئله بمی از سایر کشورها شدهارائهاجتماعی مدرسه در ایران با نتایج 

اشته و دهایی وجود ایران با سایر کشورها تفاوت وپرورشآموزشبین نظام از این بعد، که 
 تر موضوع مورد نیاز است.منظور بررسی دقیقهای بیشتر بهپژوهش

نتایج پژوهش نشان داد ، اجتماعی با بهزیستی ذهنیارتباط انواع حمایت در مورد 
گی مثبت و همبست بهزیستی ذهنیبا  العاتیاط و ارزیابانهابزاری،  ،حمایت عاطفیترتیب به

بهزیستی  ایبرکنندة بیشتری بینینقش پیش اطالعاتیاما حمایت عاطفی و  ؛معناداری دارند
که های رشدی خود، بیش از آندلیل ویژگیدهد نوجوان بهاین نتایج نشان می ذهنی دارند.

ابع از سوی منحمایت عاطفی و هیجانی  اهمیت بدهد بههای مالی کمكو  پند و نصیحت به

                                                 
1. Danielsen 

2. Hughes & Kwok. 
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 سو است.همنیز ( 2229و همکاران ) سالدو یهاپژوهشاین نتایج با حمایتی توجه دارد. 
ترتیب از روی بهزیستی ذهنی به ةشدینیبشیپدهد میزان واریانس نتایج این پژوهش نشان می

. این بوده است (%3( و اهمیت حمایت )%2/19(، میزان حمایت )%1/21انواع حمایت )
تماعی ذهنی بر مبنای حمایت اجهای مداخله در بهزیستی تواند برای متصدیان برنامهمینتایج 

از  شدهارائهنوع حمایت اجتماعی میزان و منبع حمایت، بهبوده تا بیش از توجه به راهگشا
 .سوی منابع متمرکز شوند

دهد بین پژوهش نشان می لی بود. نتایجیمتغیر مالک دوم این پژوهش پیشرفت تحص
ان و اهمیت منابع حمایت اجتماعی همبستگی معناداری میزپیشرفت تحصیلی و انواع، و 

. ستینسو (، هم۱۸۳۱) تابع بردبار( و 1832وند )های زینیپژوهشاین نتایج با  .مشاهده نشد
 هایمعدل مدارس مورد مطالعه و به نوعتواند مییکی از دالیل احتمالی این عدم هماهنگی 

آموزان یکی از این مدارس افرادی که دانشخصوص اینبه مرتبط باشد؛ آموزاندانشپایین 
د در . این امر شایکردندمی نامثبتمردودی یا معدل پایین در این مدرسه  به خاطربودند که 
محتمل ، راینبناب ؛الزم است تأثیر گذاشته باشد همبستگی معنادارکه برای ایجاد واریانس 
تر که از چندین مدرسه و پراکنده تربزرگای اگر این پژوهش را در گروه نمونه است که

نتایج متمایزی برخورد کرده و تأثیر در سطح شهر باشد، انجام دهیم احتمال دارد که به
 پررنگ انواع و منابع حمایت اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی مشخص شود.

بین متغیرهای تعداد برادران، جمع ش نیز نشان داد از سوی دیگر، نتایج جانبی پژوه
فرزندان و ترتیب تولد با میزان حمایت اجتماعی والدین همبستگی معکوس و معنادار وجود 

چنین بین متغیرهای جمع فرزندان و ترتیب تولد با حمایت ابزاری نیز همبستگی هم. دارد
شاره کرد اگروه نمونه  تیبه جنستوان در تبیین این نتایج می. معکوس و معنادار وجود داشت

 کهنیاتری دارند. ارتباط بهتر و قوی ،برادران به نسبتبا خواهران خود  معموالًکه دختران 
 دهد گسترش خانواده،دارد نیز نشان میتعداد فرزندان با حمایت والدین نسبت معکوس 

ها، جمعیت زیاد خانواده جهیدرنت شود.فرزندان می یازهایبه نموجب کم شدن توجه والدین 
یب در مورد ترت دهد.و بهزیستی ذهنی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می یسالمت روان

 بعد توجه و حمایت به فرزنداناول و دوم خود نسبت  به فرزندانوالدین  مسلماًتولد نیز 
توان ناشی از آن دانست که هر چه سن والدین و از طرفی کنند. این مسئله را میبیشتری می
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یت والدین آید. در نتیجه حماتبع توانایی و تحمل والدین پایین میبه ،تعداد فرزندان زیاد شود
 .نیز وابسته است ترتیب تولد و سن والدیناز فرزندان به

و از انواع  از منابع حمایت اجتماعی، والدین، نتایج پژوهش نشان داد، یطورکلبه
های اجتماعی، حمایت عاطفی بیشترین تأثیر را بر بهزیستی ذهنی داشته است. حمایت

آموزان از انواع و منابع حمایت اجتماعی نقشی در پیشرفت تحصیلی دانش کدامچیهچنین هم
تر با تردهگس هایپژوهشد، شوپیشنهاد میبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش  نشان نداد.

 آمدهدستبه انجام گیرد. رابطۀجنسیتی  یهابه تفاوتتر و با توجه و متنوع حجم نمونه بیشتر
و نبوده و نیاز سهای پیشین همها و پژوهشبین حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی با نظریه

در  تفاوت حمایت اجتماعی دهد.بیشتری را در این زمینه نشان می ةشدکنترل یهابه پژوهش
به انشگاه های مشابه در سنین ابتدایی و دستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی با انجام پژوهشبهزی

شدن نقش حمایت اجتماعی در متغیرهای مالک بر اساس روند رشد کمك زیادی  ترروشن
دالیل عدم ارتباط معنادار بین بهزیستی ذهنی و حمایت اجتماعی خواهد کرد. همچنین،

عنادار بودن م به عدماز بعد کاربردی نیز با توجه  بیشتر است. مدرسه و معلم نیازمند بررسی
علل ضعف  منظور بررسیبیشتر به به پژوهشحمایت اجتماعی از منابع مرتبط با مدرسه، نیاز 

 موجود در مدارس در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

 منابع
(. بررسی رابطۀ میان 1832) .رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد پوربخشی

فصلنامۀ اصول رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روان در دانشجویان. 
 .112 –121(، 23و  21)1، روانی بهداشت

های اجتماعی با (. بررسی رابطۀ راهبردهای رویارویی و حمایت1831) .بردبار، فریباتابع
 ارشد، دانشگاه شیراز.ارشناسینامۀ کپیشرفت تحصیلی دورة نوجوانی. پایان

(. شادمانی در 1838) .جعفری، سیدابراهیم؛ عابدی، محمدرضا و لیاقتدار، محمدجواد
 مجلۀ طب ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: میزان و عوامل مؤثر بر آن. 

 .11 -22(، 12)11، تزکیه
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(. اعتباریابی مقیاس حمایت 1839) .ابوطالبی، فاطمه و راستگومقدم، میترا ؛خامسان، احمد
. گزارش طرح پژوهشی. معاونت CASSS2000اجتماعی کودک و نوجوان 

 پژوهشی دانشگاه بیرجند.
 نامۀ دهخدا )چاپ دوم(. تهران: دانشگاه تهران.(. لغت1818) .اکبریعلهخدا، د

(. پایایی و روایی مقیاس حمایت اجتماعی در دانشجویان 1831) .زکی، محمدعلی
 -289(، 2) 12، شناسی بالینی ایرانپزشکی و رواننمجلۀ رواهای اصفهان. دانشگاه

221. 
، حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی نفسعزت(. رابطۀ 1832) .وند، علیزینی

. 38-32شهر در سال تحصیلی های شهرستان درهآموزان سال دوم دبیرستاندانش
 تهران. معلمتیتربارشد، دانشگاه نامۀ کارشناسیپایان

(. اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد 1831) .هریس، مژگانپور، احمد و آگاهعلی
 .293 -231(، 12)8، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانیها. در ایرانی

(. بررسی رابطۀ بین ابعاد حمایت اجتماعی 1831) .قائدی؛ غالمحسین و یعقوبی، حمید
(، 2)18، مجلۀ ارمغان دانشو ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر،  شدهادراک

12- 31. 
(. تهران: شرکت 2222(. پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد )آرگایل، 1833) .قربانی، زهره

 آزمون یارِ پویا.
(. بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با خودکارآمدی و عادات مطالعه 1832) .قالتی، نگهدار

آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و نواحی ها در دانشدرس علوم و مقایسه آن در
 ارشد، دانشگاه شیراز.نامۀ کارشناسیچهارگانۀ شهر شیراز. پایان

(. 1831) .فر، محمد و یزدانی، اسماعیلنوری، رضا؛ مکری، آذرخش؛ محمدیکرمی
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