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 اجرائی و مه فعالیت های تحصیلیوزر

 

 مشخصات فردی:  -* 

 احمد  نام : 

 شنائی نام خانوادگی : 

 1/1/1347:  تاریخ تولد 

 متاهل وضعیت تاهل : 

 ایران تابعیت : 

 و تحکیم خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ رئیس اداره مشاوره روانشناس:  شغل رسمی 

  ساختمان مرکزی بنیاد ولیعصر )عج( ،  خیابان  وحافظ خیابان بین  ،یت اهلل طالقانی آ خیابانآدرس  محل کار: تهران ـ

 اداره کل مددکاری اجتماعی و مشاوره . ،  5، طبقه  شهید و امور ایثارگران

  :09126077309تلفن همراه :          02188937603 تلفن محل کار 

  :ایمیلshanaeea@yahoo.com   

 

 سوابق تحصیلی : درجات علمی و -*

 سال دريافت نام  كشور نام دانشگاه رشته تحصیلی وتخصص درجه تحصیلی

دانشگاه آزاد اسالمی )واحد  روان شناسی بالینی کارشناسی

 رودهن(

 ایران
1374 

کارشناسی 

 ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی )واحد  روان شناسی عمومی

 اهواز(

 یرانا
1382 

 

 : سمت ها و تجارب حرفه ای -*

 . 26/7/1376لغایت  1/12/1375مشاوره بنیاد شهید شهرستان های استان تهران ـ از تاریخ  کارشناس -1

 .26/7/76لغایت  1/12/1375کارشناس آموزش خانواده بنیاد شهید شهرستان های استان تهران ـ از تاریخ  -2

 .8/7/1380لغایت  26/7/1376ران ـ از تاریخ کارشناس مشاوره بنیاد شهید استان ته -3

mailto:shanaeea@yahoo.com
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 .29/9/1384لغایت  8/7/1380کارشناس مسئول مرکز مشاوره بنیاد شهید استان تهران ـ از تاریخ  -4

سرپرست اداره مشاوره اداره کل امور اجتماعی و مددکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ) ستاد مرکز( از تاریخ  -5

 .26/4/1385لغایت  29/9/1384

 رئیس اداره مشاوره اداره کل امور اجتماعی و مددکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ) ستاد مرکز( از تاریخ -6

 الی ... . 26/4/1385

 (.  84ـ 1ـ 1897عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران) شماره عضویت  -7

 نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران.( ازسازمان 794دارای پروانه اشتغال تخصصی به شماره )  -8

مشورتی با صاحب نظران رشته های روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی در مهر  –برگزاری اولین نشست علمی  -9

 . 1384ماه 

 .1375از سال  ارائه خدمات روان شناختی در زمینه های شغلی، تحصیلی، ازدواج، خانواده، و روان درمانی -10

 .1386زاری اولین همایش سراسری حوزه مشاوره شاهد و ایثارگر در خرداد ماه سال برگ  -11

منطقه از  در هشت برای روانشناسان و مشاوران بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره گروهی  -12

 . 1390 – 1389در سال  کشور

منطقه از  در هشت و مشاوران بنیاد شهید و امور ایثارگران برای روانشناسان برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره تلفنی -13

 . 1390 – 1389در سال  کشور

منطقه  در هشتبرای روانشناسان و مشاوران بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزاری کارگاه آموزشی مداخله در بحران  -14

 . 1390 – 1389در سال  از کشور

نظران رشته های روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی در دی مشورتی با صاحب  –برگزاری دومین نشست علمی  -15

 . 1391ماه 

 . 347666به شماره ثبت  "شرکت پژوهشی و اطالع رسانی عرش گستر تبیان  "عضو موسسان  -16

تا  1388از سال  347666به شماره ثبت  "شرکت پژوهشی و اطالع رسانی عرش گستر تبیان  "عضو هیئت مدیره  -17

 کنون .

 تا کنون . 1387رای هماهنگی ادارات تابعه اداره کل امور اجتماعی و مددکاری از سال دبیر شو -18

تهران ، در تابستان  18، مربوط به شهرداری منطقه  "محله بدون طالق"مدیر فنی اجرای طرح همیار خانواده با شعار  -19

 .1392سال 

 .  1393مهر  26 لغایت 23 –برگزاری اولین گردهمائی آموزشی مشاوران مذهبی . تهران  -20

 .  1394شهریور  –برگزاری اولین گردهمائی آموزشی همیاران وصل و همیاران امید . تهران  -21
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 : و كتاب سوابق پژوهشیشیوه نامه ها ،  ، دستورالعمل ها ، ها آيین نامهطرح ها ،تدوين تألیف و  -*
 

 :  نامه ها شیوهو  دستورالعمل ها ، آيین نامه هاطرح ها ، و تدوين لیفتأالف ـ 
 

 .1384طرح ساماندهی مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در تابستان سال  -1

 .1385دستورالعمل مشاوره گروهی برای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در بهار سال  -2

 .1385طرح خط زندگی ) مشاوره تلفنی( برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در بهار سال  -3

 .1385ی مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در بهار سال دستورالعمل سیستم ارجاع برا -4

 دستور العمل میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران، روان شناسان و روان پزشکان برای مراکز مشاوره  شاهد و -5

 .1386ایثارگر در تابستان سال

 .1387آیین نامه اجرایی مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در بهار  -6

 .1387جهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در تابستان سال شیوه نامه اجرایی ت -7

 . 1387طرح خدمات ویژه به والدین معظم سالمند شاهد در زمستان  -8

 . 1389شرح وظایف عوامل اجرایی و تخصصی مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در پائیز     -9

 . 1390از ازدواج ( برای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در پائیز شیوه نامه مشاوره ازدواج ) قبل ، حین و بعد   -10

دستور العمل میزان پرداخت حق الزحمه مشاوران، روان شناسان و روان پزشکان برای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در  -11

 .1392بهار سال

ز مشاوره شاهد و ایثارگر در شیوه نامه ساماندهی و انسجام بخشی به فعالیت مشاوره و راهنمائی تلفنی در مراک  -12

 .1392تابستان سال

 . 1392دستورالعمل نحوه تأسیس و اخذ مجوز فعالیت مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در پائیز سال   -13

                                .                                                                                          1393طرح مشاوره مذهبی در تابستان  -14

                     .                                                                                                                             1393شیوه نامه ارتقاء نظارت کیفی  و منشور اخالقی کارکنان مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در تابستان  -15

                                                                                                .                                                                                                                             1393دستورالعمل اجرائی مشاور مذهبی در پائیز  -16

 .                                                                                                                      1393طرح همیاران وصل در زمستان  -17

 .     1393طرح همیاران امید در زمستان  -18

... )ساماندهی فرزندان مطلقه شاهد(  در  14ون حالت اشتغال و ماده ماده واحده قان 3دستورالعمل اجرائی تبصره   -19

 .                                                                                                                      1394تابستان 

 .                                  1394ر زمستان شاخص های ارزیابی برنامه های اداره کل مددکاری و امور اجتماعی د -20
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 :و كارهای پژوهشی لیف كتابأتب ـ 

 

 نوع همکاری وضعیت تاريخ نوع موضوع رديف

1  
بررسی میزان ارتباط متغییرهای هوش، عزت نفس و منبع 

 کنترل نوجوانان با شیوه های رویارویی با استرس
 مجری خاتمه یافته 1382 پژوهش

 مجری خاتمه یافته 1385 کتاب ز مشاوره شاهد و ایثارگر و نگاهی به عملکرد آنمعرفی مراک  2

3  
نظام نوین مددکاری و مشاوره در بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
 همکار علمی خاتمه یافته 1385 کتاب

4  
برگزاری اولین همایش سراسری حوزه مشاوره شاهد »گزارش

 «و ایثارگر
 مجری خاتمه یافته 1386 کتاب

 همکار علمی خاتمه یافته 1386 پژوهش 1385گزارش بررسی وضعیت فرزندان مطلقه کشور در سال    5

 ـ کتاب APA معرفی گرایش های روان شناسی بر اساس   6
در دست 

 اقدام
 مولف

7  
نگاهی به : منابع روان شناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی 

 از دیدگاه اسالم
 مولف خاتمه یافته 1388 کتاب

 مولف خاتمه یافته 1389 کتاب م های شرح حال و راهنمای تکمیلفر  8

9  
مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر و نگاهی به عملکرد آن پس از 

 ( 1389 - 1384ایثارگری )  هایادغام نهاد
 مولف خاتمه یافته 1389 کتاب

10  
مستند سازی و گزارش گیری طرح طاها مربوط به اداره 

 مشاور خاتمه یافته 1390 پژوهش استان تهران استاندارد و تحقیقات صنعتی 

11  
مستند سازی و گزارش گیری طرح طاها مربوط به اداره 

 مشاور خاتمه یافته 1391 پژوهش استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران 

12  
مستند سازی و گزارش گیری طرح طاها مربوط به اداره 

 مشاور خاتمه یافته 1392 پژوهش استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران 

13  
مشورتی با صاحب نظران  –گزارش دومین نشست علمی 

 مجری خاتمه یافته 1391 کتاب رشته های روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی  
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 : ، همايش ها و كنگره ها های آموزشیگاه كار و اهه شركت در دور  -*
 

 عنوان  رديف
مدت به 

 ساعت

 32 روان شناسی مرضی 1

 32 مصاحبه تشخیصی 2

 32 کاربرد روش های درمان 3

 25 تربیت بدنی 4

 25 آموزش های رزمی  5

 15 1380گردهمائی ساالنه مددکاران و مشاوران بنیاد شهید و امور ایثارگران سال  6

 68 پیشگیری از اعتیاد و انحراف اخالقی 7

 24 کارگاه آموزشی مشاوره شغلی استان ها 8

9 
ائی روسای ادرات آموزش و مشاوران هدایت تحصیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران گردهم

 1383سال 
8 

 16 1383توجیهی مددکاران و مشاوران بنیاد شهید و امور ایثارگران سال  -گردهمائی آموزشی 10

 12 (WINDOWS)    مفاهیم پایه فن آوری اطالعات 11

 12 (INTERNET)                  اطالعات و ارتباطات 12

 8 مبانی کامپیوتر و مدیریت فایل  13

 26               ( WORD ) واژه پردازها 14

 26 (EXCEL)          صفحه گسترده ها 15

 20 (POWER POINTارائه مطالب )  16

 26    (  ACCESS) بانک های اطالعاتی 17

18 
مشاوران بنیاد شهید و امور ایثارگران گردهمائی آموزشی و توجیهی یک روزه مددکاران و 

 1384سال 
8 

 12 تکریم ارباب رجوع  آموزش دوره 19

 10 کارگاه آموزشی بهداشت روانی در خانواده های شاهد، جانبازان و ایثارگران 20

 20 گنکره آسیب شناسی خانواده 21

22 
، جانبازان و  های شاهدکارگاه مددکاری  و آسیب شناسی روانی خانواده با رویکرد خانواده 

 ایثارگران
10 

 16 1385گردهمائی ساالنه روسای ادارات مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران سال  23

 16 روش های ارتباط موثر با محیط و  دیگران 24

 16 کارگاه آموزشی مقدماتی مشاوره تلفنی 25

 16 کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی مشاوره تلفنی 26

 20 کارگاه آموزشی مشاوران هدایت تحصیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران 27

 8 کارگاه علمی آموزشی مددکاری 28

 16 1386سال  سمینار آموزشی و توجیهی پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی 29

 24 ل فقهیدوره آموزشی احکام و مسائ 30
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 24 سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده 31

 8 کارگاه آموزشی خانواده درمانی 32

 24 اتوماسیون و مکاتبات اداری دوره آموزشی 33

 4 « فرار از خانه »  کارگاه آموزشی 34

 16 سال مددکاری اجتماعی در ایران 50کنگره علمی  ـ حرفه ای  35

 16 ی و مشاوره هم اندیشی امور اجتماع 36

37 
سال  –گردهمائی ساالنه روسای ادارات مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران 

1387 
8 

 28 دوره آموزشی نماز 38

 3.5 مشاوره و آموزش روابط جنسی برای افراد دارای معلولیت جسمی کارگاه  39

 16 کارگاه آموزشی مشاوره  خانواده و بهداشت جنسی 40

 56 دوره آموزشی گزارش دهی 41

 8 ششمین همایش ملی جوان ، آموزش ، ازدواج و زندگی موفق 4243

 48 دوره آموزشی مددکاری اجتماعی و توانبخشی  44

 20 گردهمائی تخصصی بهداشت و درمان 45

 8 دوره آموزشی فساد اداری و روش های مقابله با آن  46

 24 اولیه دوره آموزشی امدادگری و کمک های 47

 8 ایران 1404مددکاری اجتماعی در چشم انداز  48

 12 دوره آشنائی با قانون مدیریت خدمات کشوری 49

 24 کارگاه آموزشی مداخله در بحران 50

 24 کارگاه آموزشی مشاوره گروهی 51

 24 کارگاه آموزشی مشاوره تلفنی 52

 8 آشنائی با نظام و آئین نامه دورکاری 53

 2 گرد نقش دانشگاه ها در پیشگیری اولیه از اعتیادمیز 54

 20 حکومت مهدویت و وظایف منتظران 55

 35 مهارت های زندگی  56

 16 سه گانه سامد یمجموعه پودمان ها 57

 8 ( رانیا یاجتماع یانجمن مددکار یمل شیهما 29)  ینظم اجتماع یاجتماع یمددکار 58

 10 جامعه ریپذ بیاقشار آس ینواده و توانمند سازمشاوره ، خا یکنگره مل نیاول 59

 24 یمجموعه دروس مشاوره مذهب 60

 3 انتخاب همسر یارهایدر ازدواج و مع یاخالق واسطه گر 61

 8 دینو پد یها بیبا آس یآشنائ 62

 24 ( 1394ماه  ید 4 یال 2) یکنگره خانواده و سالمت جنس نیدر ششم 63

 4 (یکنگره خانواده و سالمت جنس نیبه همسر ) ششم انتیو خ یوفائ یکارگاه ب 64
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 4 (یکنگره خانواده و سالمت جنس نی) ششم افتهیکارگاه ازدواج وصال ن 65

 4 ( دیام ارانیوصل و هم ارانیهم شیهما نی) اول کیسطح  - "یاوری"کارگاه  66

67 
 ادیبن یشت روانمرکز بهدا - یسالمت خانواده )خانواده وبهداشت جنس یآموزش ناریسم

 (دیشه
16 

 12 ( یرهائ ارانیهم شیهما نی) اول یو مداخالت درمان ادیاز اعت یریشگیکارگاه پ 68

 8 اورانهی یدر حرفه ها یاخالق حرفه ا 69

 ساعت  1317  جمع کل

 

 

 : لوح ها و تقدير نامه های دريافتی -* 
 

 تقدير نامه ها

 اهدا كننده موضوع رديف

 1383جرای برنامه های حوزه مددکاری و مشاوره در سال موفقیت در ا 1
مدیرکل امور اجتماعی و مددکاری 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 مدیر کل بنیاد شهید استان تهران 1383مشاور نمونه بنیاد شهید استان تهران در سال  2

3 
پنج سال عضویت و شرکت در جلسات شورای مشاوره شاهد آموزش و 

 1383رستان های استان تهران در سال پرورش شه

رئیس سازمان آموزش و پرورش 

 شهرستان های استان تهران

4 
همکاری فعال در کارگروه بازنگری دستورالعمل های تارکین تحصیل 

 1385شاهد و ایثارگر در سال 

مدیرکل امور اجتماعی و مددکاری 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران   

5 
در  "نظام نوین مددکاری و مشاوره  "ر طراحی همکاری و نقش موثر د

 1385بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

و رئیس بنیاد ئیس جمهور معاون ر

 شهید و امور ایثارگران

6 
تالش در برگزاری نخستین همایش معتمدین معین بنیاد شهید و امور 

 1386ایثارگراندر سال 

معاون تعاون و امور اجتماعی        

 د شهید و امور ایثارگرانبنیا

7 
تالش بی وقفه و همکاری صادقانه در برنامه ریزی و اجرای نظام نوین 

 1386مددکاری و مشاوره در سال 

و رئیس بنیاد ئیس جمهور معاون ر

 شهید و امور ایثارگران

8 
برگزاری اولین همایش سراسری حوزه مشاوره شاهد و ایثارگر در سال  

1386 

مور اجتماعی        معاون تعاون و ا

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 1386رعایت انظباط اداری در سال  9

معاون توسعه مدیریت و امور 

مجلس بنیاد شهید و 

 امورایثارگران

 1387برگزاری دومین همایش سراسری معتمدین در سال  10
  جتماعی معاون تعاون و امور ا

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

11 
خدمات صادقانه در قالب نظام نوین مددکاری و مشاوره در بنیاد  ارائه

 1387شهید و امور ایثارگران در سال 

و رئیس بنیاد  رئیس جمهورمعاون 

 شهید و امور ایثارگران

12 
برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل های اجرایی اداره کل امور اجتماعی 

 1388و مددکاری در سال 

مددکاری  مدیرکل امور اجتماعی و

 بنیاد شهید و امور ایثارگران   
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 1388برگزاری اولین اجالس مجلس مشورتی ایثارگران در سال  13
بنیاد  معاون تعاون و امور اجتماعی 

 شهید و امور ایثارگران

 1388تالش صادقانه در ارائه خدمات حرفه ای در سال  14
بنیاد  عاون تعاون و امور اجتماعی م

 رگرانشهید و امور ایثا

 1389تالش صادقانه در ارائه خدمات حرفه ای در سال  15
و رئیس بنیاد  رئیس جمهورمعاون 

 شهید و امور ایثارگران

16 
تالش در به سر انجام رساندن تالیف کتاب فرم های شرح حال و راهنمای 

 1390تکمیل آن در سال 

مدیرکل امور اجتماعی و مددکاری 

    بنیاد شهید و امور ایثارگران

17 

تهیه و تدوین طرح کارگاه های آموزشی ) طرح کارگاه آموزشی مشاوره 

تلفنی ،  طرح کارگاه آموزشی مشاوره گروهی و طرح کارگاه آموزشی 

 مداخله در بحران (

معاون تعاون و امور اجتماعی        

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 1390در سال  خدمت صادقانه به خاندان معزز شاهد و ایثارگر 18
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران استان البرز

 1389تالش صادقانه در ارائه خدمات حرفه ای در سال  19
و رئیس بنیاد معاون رئیس جمهور 

 شهید و امور ایثارگران

20 
به جامعه هدف  1390تالش بی دریغ در خدمت رسانی در طول سال 

 بنیاد

رئیس بنیاد  و معاون رئیس جمهور 

 شهید و امور ایثارگران

21 
مشارکت و همکاری در تهیه راهنمای دریافت خدمات برای آگاهی 

 ایثارگران و خانواده های آنان
 رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

 1390تالش صادقانه در ارائه خدمات حرفه ای در سال  22
و رئیس بنیاد  معاون رئیس جمهور

 شهید و امور ایثارگران

23 
ارائه خدمات موثر در راستای تحقق اهداف عالیه بنیاد و انتخاب مددکار 

 1391منتحب و کسب رتبه برتر در سال 

و رئیس بنیاد  معاون رئیس جمهور

 شهید و امور ایثارگران

24 
تالش صادقانه در ارائه خدمات حرفه ای مددکاری و مشاوره در سال 

1391  

 و رئیس بنیاد معاون رئیس جمهور

 شهید و امور ایثارگران

25 
ارائه خدمات حرفه ای مددکاری و مشاوره به خانواده های معظم شاهد و 

 1392در سال  "رتبه برتر  "ایثارگر و کسب 

و رئیس بنیاد  معاون رئیس جمهور

 شهید و امور ایثارگران

 1393 در سال به رسم قدر شناسی و به پاس خدمات ارزنده 26
اجتماعی         معاون تعاون و امور

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 1393 در سال به رسم قدر شناسی و به پاس خدمات ارزنده 27
قائم مقام بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

 1393 در سال قدردانی بخاطر تالش در ارائه خدمات به ایثارگران 28
قائم مقام بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

29 
ایفای نقش مددکاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران در قدردانی بخاطر 

 1394سال 

قائم مقام بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

30 
سپاس بخاطر اجرایی نمودن نظام همیاری و مددکای نوین و  برگزاری 

 1394 دوره آموزشی همیاران وصل و همیاران امید در سال

مدیرکل مددکاری اجتماعی و 

د و امور مشاوره بنیاد شهی



9 

 

 ایثارگران   

 1394 سپاس بخاطر اجرای برنامه همایش معتمدین معین در سال 31
معاون تعاون و امور اجتماعی        

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

32 
به پاس همدلی و همراهی در سنگر دفاع از منزلت و سرمایه اجتماعی 

ت اجتماعی آنان  ایثارگران  و  تالش در تأمین امید ، آرامش و مشارک
1395 

قائم مقام بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

 

 

  : چکیده پايان نامه كارشناسی ارشد -* 
این پژوهش شناخت میزان ارتباط متغییرهای هوش، عزت نفس و منبع کنترل نوجوانان با شیوه  رویارویی با استرس  هدف 

کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطـع راهنمـایی و دبیرسـتانی شـهر تهـران،       بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش

شـیوه نمونـه   نفر پسر بـه   400نفر دختر و  400بود . از جامعه آماری مذکور  81ـ82 مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

 یل بوده است:ند مرحله ای انتخاب شدند. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سواالت ذگیری تصادفی خوشه ای چ

 آیا بین شیوه های رویارویی نوجوانان با استرس رابطه وجود دارد؟ ـ1

 عزت نفس و منبع کنترل با شیوه رویارویی رابطه وجود دارد؟ ،آیا بین هوش ـ2

 ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

 مقیاس شیوه های رویارویی با استرس ـ1

 نآزمون هوش ریون بزرگساال ـ2

 پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ـ3

 ونی راتر.رمقیاس کنترل درونی  ـ بی ـ4

به صورت ترکیبی با شیوه رویارویی مسـئله   هوش، عزت نفس و منبع کنترل هایمتغییر ، همبستگی چند متغیره نشان داد

ویارویی مسـئله مـدار بـا    بین شیوه ر .دارای همبستگی مثبت بودند( 86/0و با شیوه رویارویی هیجان مدار )  (90/0)  مدار

شـیوه رویـارویی    و کنترلمنبع  بین همچنین وهمبستگی  معنی داری بدست آمد.  ( 75/0)  با عزت نفس و  (60/0)  هوش

    به عالوه همبستگی تفکیکی بین رویارویی هیجان مدار با هـوش (، - 72/0)رابطه معنی دار  در سطح  هیجان مدار با هوش 

 بدست آمد.( 69/0( و با منبع کنترل )-75/0)  ، با عزت نفس(-62/0) 


