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Abstract
Introduction: The objective of this study was to
Comparing Coping Strategies with stress and
assertiveness in students trained in the Basij bases
and normal students.
Method: This descriptive study followed a casualcomparative design and the statistical population
included all male Basiji students trained in Basij
bases in mosques in district two of Zahedan whom
were 1875 individuals and normal male high school
students in district two of Zahedan whom were 4769
individuals. In current study, sampling method was
multistage cluster sampling and 355 questionnaires
from normal students and 318 questionnaires from
students trained in the Basij bases were collected.
Tools were Billings and Mouse Coping Strategies
Scale and Gambrill and Richy Assertiveness
Questionnaire.
Results: Results of multivariate analysis of variance
indicated that when dealing with stressful situations,
students trained in the Basij bases applied
(behavioral, cognitive, and problem-solving coping)
responses and normal school students, when
encountering with stressful situations, used emotionfocused and avoidant coping responses. Moreover,
students trained in the Basij bases used assertiveness
techniques (initiating social contact, coping and
accepting criticism, and assertiveness in situations
that some help should be provided) and normal
school students applied assertiveness techniques
(rejecting the demand and negative feedback).
Discussion: Basij courses in mosques have a
significant impact on assertiveness and methods of
dealing with stress in students.
Keywords: Stress, Assertiveness, Student, Basij



Corresponding Author: Department of Counseling,
Faculty of Education & Psychology, Alzahra University,
Tehran, Iran
E-mail: nooripour.r@gmail.com
E-mail: nooripour.r@gmail.com

49/7/01 :تاریخ دریافت
،3 محمدعلی فردیه، رقیٍ وًری پًر لیايلی،9محمًد ضیرازی
۴

 سیمیه حسیىیان،3غالمرضا ثىاگًی محرر

چکیده
 هؽف اق این پموهً مقبیىی ٌییمههیب مقبثلی ثیب اویتفن و:مقدمه
ؼانًآممقا

خفأتوـق ؼانً آممقا آممقيؼیؽه ؼـ پبیابههب ثىیح و
.غیف ثىید ثمؼ
 مقبیىی ا ثیمؼ و خبمهی-  اق نیم علی،  ـوي پموهً تمِیف:روش
آمبـ ـا کلی ؼانً آممقا پىف ثىید آمیمقي ؼییؽه ؼـ پبیایبههیب
 نفف و ؼانً آممقا پىیف1875 ثىیح مىبخؽ نبضی ؼو قاهؽا ث تهؽاؼ
. تٍدیل م ؼاؼنیؽ4769 عبؼ مقطع متموط نبضی ؼو قاهؽا ث تهؽاؼ
 غمٌی ا زنؽمفضلی ا اویتفبؼه، ؼـ این پموهً اق ـوي نممن گییف
318  پفوٍینبم اق ثیین ؼانیً آمیمقا عیبؼ و355 گفؼییؽ و تهیؽاؼ
پفوٍنبم اق ثیین ؼانیً آمیمقا آمیمقي ؼییؽه ؼـ پبیایبههیب ثىییح
 اثكاـ ٌبمل پفوٍنبم ـاهجفؼهب مقبثل ا ثلیناك و میمن.گفؼآوـ ٌؽ
.و خفأت وـق گمجفیل و ـید ثمؼ
 نتبیح تطلیل واـیبنه زنؽ متغیف نٍب ؼاؼ ک ؼانیً آمیمقا: نتبیج
 اق، ؼـ ثفغمـؼ ثب ممقهیتهب اوتفنقا،آممقي ؼیؽه ؼـ پبیابه هب ثىیح
 مقبثل ا ٌنبغت و مقبثل ا ضل مىئل ) و، پبوعهب (مقبثل ا ـفتبـ
 اق،ؼانً آممقا عبؼ مؽاـن ؼـ ثفغیمـؼ ثیب ممقهییتهیب اویتفنقا
،پبوعهب مقبثل ا متمفکك ثف هیدب و پبوعهب اختنبث ثهفه م ثفنؽ
 اق ٌییمههیب،همسنین ؼانً آممقا آممقيؼیؽه ؼـ پبیابههب ثىییح
 کنبـ آمؽ و، خفأت وـق (پیًقؽ ٌؽ ؼـ آغبق یک ثفغمـؼ اختمبع
 اثیفاق وخییمؼ ؼـ ممقهیییتهیبی ک ی ثبییؽ کمییک کییفؼ) و،قجیم انتقییبؼ
ؼانًآممقا عبؼ مؽاـن اق ٌیمه هب خفأت وـق (ـؼ کفؼ تقبضیب و
.پهغمـانؽ منف ) ثهفه م ثفنؽ
 ؼوـه هب ثىیح مىبخؽ تأثیف ثىكای ؼـ خفأت وـق و ٌیمههب:بحث
.مقبثل ثب اوتفن ؼـ ؼانً آممقا ؼاـؼ
 ثىیح، ؼانًآممق،  خفأت وـق، اوتفن:کلید واشه هب

گفوه ـوانٍنبوی ؼانٍیدؽه علیم تفثیتی و ـوانٍنبوی ؼانٍیابه ویىیتب و- 1
 ایفا،  قاهؽا، ثلمزىتب
 ایفا،  تهفا، ؼانٍابه الكهفا،  ؼانٍدؽه علم تفثیت و ـوانٍنبو، گفوه مٍبوـه
 ؼانٍدؽه ـوانٍنبوی و علیم تفثیتی ؼانٍیابه آقاؼ اویمم،  گفوه ـوانٍنبو- 3
 ایفا، واضؽ قاهؽا
 ایفا،  تهفا، ؼانٍابه الكهفا، گفوه مٍبوـه- 4
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مقدمه

مقبثل اق خفأت وـق ث عنما قلت ـفتبـ میب فیفؼ و

اوییتفن ثػییً اختنییبةنبپییؿیف اق قنییؽگ (ولیی ،1

کلیؽ ـواثط انىبن یبؼٌؽه اوت (لین ،2004 ،ثی نقیل

اوتیؽضب  ،2ـق )2015،3و یک پؽیؽه ؾهن اوت (آقاؼ،

اق ـضیمیب ثمگفٌ ،یبـه ،ضجیجی عىیافآثبؼ و ثٍیبـت،

 .)1380نقً اوتفن هب ـوانی  ،همیماـه ثی عنیما

 .)1386ث گمن ا ک ؼـ ـٌیؽ و ٌیدمفبی غمقییت و

ید ی اق مه ی تییفین عمامییل پیییؽایً و ٌییدل گیییف

تمانبی هب ؼانً آممقا نقً ثىكای ایفب می کنیؽ؛ و

ثیمبـ هب مػتل خىمبن  ،ـوان  ،مفگ و میف اففاؼ

اقآندبی ک ؼـ ن یب خمهیمـ اویمم اییفا  ،ثىییح

مطفش ثمؼه اوت (امین یكؼ ِ ،بلط فیؽـؼ )1387,؛

همماـه ث عنما مه تفین ثىتف ضفکت مفؼم و قبعیؽه

و خییفأت وـق  4ؼـک ِییطیص قییمانین ،آؼاة ،ـوییم و

اِل تطم و تهبل ثیمؼه اویت و ؼـ ضیب ضبضیف ؼـ

ثفقفاـ ِطیص اـتجیب ثیب ؼیایفا می ثبٌیؽ (گبـوییب

وبقمب ثىیح ،تطم و تهبل ؼـ ضمقه آممقي و تفثیت

لییمپك ،5گییمتیفق .)2015 ،6پییموهًهییب ـوا ٌیینبغت

نمخمانب و ؼانً آممقا اق مه تفین اقؽامبت مطىیمة

ؼـقمین اوتفن ،ثب مطبلهیبت ؼکتیف هیبنه ویلی  7ؼـ

م ٌمؼ (ضج

وییب  1954تطییت عنییما اوییتفن ؼـ قنییؽگ ک ی اق

اوت ک ؼوـه هب آممقٌ ثىیح مىبخؽ و پبیابههیب

اوتفن ث عنما غماوت هیب غیفمهمیم و غیبَ ثیف

ثىیح ؼانً آممق  ،م تمانؽ نقً ثىكای ؼـ مقبثلی ثیب

ثؽ یبؼ م کفؼ ،آغبق ٌیؽ .اغییفاا اندمین ـوانٍنبوی

ٌفایط پفاوتفن و خفأت وـق ؼانیً آمیمقا ؼاٌیت

آمفیدب )2013( 8و نیم عمیؽه و ٌیبیع اق اویتفن ـا

ثبٌؽ؛زفاک اففاؼ ثفا ـهبی اق تنًهب ـوان نبٌی

تمِی کفؼه اوت .نم او اوتفن ضبؼ م ثبٌیؽ کی

اق اوتفنٌ ،یمههب مقبثل و ـاه ضلهب مػتلف ـا ث

و همدبـا  .)1389 ،لؿا فیفْ ثیف ایین

ث اوتفن هب کمتبه مؽت ک ؼـ فیفؼ اتفیبم می افتیؽ

کبـ می ثفنیؽ .ثیف اویبن ن یف فیملدمن 17و القاـون

اٌییبـه ؼاـؼ کیی ـایییحتییفین ٌییدل اییین اوییتفن ؼـ

(« )1986مقبثلیی عجییبـت اق تییميهییب ٌیینبغت و

تفافیک هب ٌهف طمالن مؽت اتفبم م افتیؽ کی ثیب

ـفتبـ ففؼ ث من مـ غلج پیؽا کفؼ ثیف تینً ـوانی ،

عمئمیی همسییم وییفؼـؼ و فٍییبـغم ثییبال همییفاه

تطمل کفؼ  ،کبهً ؼاؼ یب ث ضؽاقل ـوبنؽ اثف آ

م ثبٌؽ ،نم ؼو  ،اوتفن اپیكوؼیک 9یب طیمالن میؽت

اویییت» .ؼـواقیییع یدی ی اق اهیییؽاف قیییبنم خؽییییؽ

اویت کی فیفؼ ثی ِیمـت مین

آ ـا ؼـ قنیؽگ پییف

18

آمییمقي وپییفوـي اوییابنیب ،اـائ ی یییک مییؽ آممقٌ ی

هفج ومفج تدفث م کنیؽ کی همیفاه ثیب ثیمیبـ هیب

ث من مـ افكایً مهبـت هب اختمبع اقخملی تمانیبی

قلج  ،وفؼـؼهب مدفـ ،فٍبـغم ثبال و ؼـؼ ؼـ قفىی

خییفأت وـق و اضىییبن همییؽـؼ ؼـ ؼانییً آمییمقا
19

20

وین همفاه اوت و نم وم  ،اوتفن مكمن می ثبٌیؽ

م ثبٌؽ (گبـویب لمپك  ،گیمتیفق  .)2015 ،ثی عقییؽه

ک ی ثػٍ ی ثبثییت اق قنییؽگ ثفغ ی افییفاؼ ـا ک ی ثییب

ـاخفق ( 1993ث نقل اق کفمی  )1384،افیفاؼ ؼـ پبویع

غبنماؼه هب نبثىبمب و مٍدمت میبل و فقیف ؼویت و

ث ممقهییت هیب اویتفنقا ،اق زهیبـ پبویع مقبثلی ا

پند نف م کننؽ ،تٍدیل م ؼهؽ (هییل ،10منتیمـ،11

(ـفتبـ ٌ ،نبغت  ،اختنبث  ،متمفکك ثف هیدب و ضیل

هىه .)2014 ،12ؼـواقع امفوقه واله اویتفن ثی طیمـ

مىئل ) اوتفبؼه م کننؽ .ـاهجفؼ ـفتیبـ  21مقبثلی ثیب

فكاینییؽها ؼـ قنییؽگ ـوقمییفه ثیی کییبـ میی ـوؼ (ا

اویتفن :ـاهجفؼهیبی کی نیب هٍییبـان ثیفا مقبثلی

آمییف  ،13خ ی  ،14مییمآال ،15والیمطمییؽ )2015 ،16و ؼـ

مىتقی ثب اوتفن ث کبـ ثفؼه م ٌیمنؽ نی ثیب منجیع
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اوییتفن .ـاهجییفؼ ٌیینبغت  22مقبثل ی ثییب اوییتفن:

ؼانًآممقا عبؼ ٌهفوتب قاهؽا وخمؼ ؼاـؼ؟

ـاهجفؼهبی ک هٍیبـان ثفا مقبثل مىتقی ثب منجیع

 -2آیی یب تفیییبوت ؼـ خیییفأت وـق ؼانیییً آمیییمقا

اوتفن و ثفا ضل مىئل ث کبـثفؼه م ٌمنؽ .ـاهجفؼ

آممقي ؼیؽه ؼـ پبیابه هب ثىیح و ؼانً آممقا عیبؼ

اختنبث  23مقبثل ثب اوتفن :ـاهجفؼهبی ک نب هٍیبـان

ٌهفوتب قاهؽا وخمؼ ؼاـؼ؟

ثفا فبِل گففتن و اختنبة اق منجع اویتفن ،اعی اق
اختنبة ؼـ وطص تفدف و اندبـ وخمؼ عبمل اوتفنقا ییب

روش

اختنیبة ؼـ ویطص عمیل ،اتػیبؾ می ٌیمنؽ .ـاهجیفؼ

ـوي این پموهً تمِییف  ،اق نیم علی  -مقبیىی ا

هیدبن  24مقبثل ثب اوتفن :ـاهجفؼهبی ک تطت تأثیف

ثمؼ .خبمه آمبـ ـا ؼو گفوه اق ؼانً آمیمقا تٍیدیل

ضبلتهب هیدبن اتػبؾ م ٌمنؽ و ثب ثیفوق هیدبنیبت

میی ؼاؼ .گییفوه او ؼانییً آمییمقا پىییف ثىییید

مػتلی تییمأ انییؽ ،مبننییؽ ویییابـ کٍیییؽ  ،پفغییمـ ،

آممقي ؼیؽه ؼـ پبیایبه هیب ثىییح مىیبخؽ نبضیی ؼو

پفغبٌاف و غماثیؽ همفاه م ثبٌؽ .لؿا ثب تمخی ثی

قاهؽا ث تهؽاؼ  1875نفف و گفوه ؼو  ،ؼانیً آمیمقا

اینک ثىیح پؽیؽه ا ویبو – اختمیبع و ففهنای

پىف عبؼ مقطع متموط نبضی ؼو قاهیؽا ثی تهیؽاؼ

اوت ک اق انقمة اویمم ـیٍی گففتی و ؼـ ویفعت

 4769نفییف .ؼـ اییین پییموهً اق ـوي نممنیی گیییف

ثػٍیؽ ث گىتفي تفدف اومم کمک ٌبیبن کیفؼه

غمٌ ا زنؽمفضل ا اوتفبؼه گفؼییؽ .ثیؽین تفتییت

اوت؛ این یبؼگبـ ضضفت امب غمین (ـه) ؼـ طم و

ک ث من مـ تمقیع پفوٍینبم ؼـ ثیین ؼانیً آمیمقا

ؼه گؿٌیت نقیً ثفخىیت و اندبـنبپیؿیف ؼـ خبمهی

ثىید مفاخه کننؽه ثی مىیبخؽ ،اق ثیین  10پبیایبه

ؼاٌت و ؼـ مهبؼالت اوتفاتمیک ث عنما متغیف میثثف

ثىیح 4 ،پبیابه ث ِمـت قفع کٍ انتػبة ٌیؽنؽ و ؼـ

عمل کفؼه و ثؽیه اوت ک قمین ٌدلگییف ثىییح

ثین کلی ؼانً آممقا ثىید ک ؼـ ؼویتفن ثمؼنیؽ

ؼـ اـتجییب ثییب پبوییػامی ثیی طییی گىییتفؼها اق

پفوٍنبم تمقیع گفؼیؽ .ث من مـ تمقیع پفوٍینبم ؼـ

تهؽیؽهب نبامن وػت افكاـ مهنب می یبثیؽ .ؼـ آغیبق

ثین ؼانً آممقا عبؼ ک وبثق ٌفکت ؼـ ؼوـههیب

ؼه زهبـ انقمة ثیً اق گؿٌت ث ضضمـ و تیمي و

ثىیح مىبخؽ ـا نؽاٌتنؽ ،اق  6ؼثیفوتب پىفان نبضیی

کبـکفؼ ثىیح نیبقمنؽی ؛ زفاک ضمقه کیبـکفؼ ثىییح

ؼو قاهؽا  ،و ؼثیفوتب ث ِمـت قفع کٍی انتػیبة

ثىیبـ گىیتفؼه و ففاگییف اویت و تمیبم مییؽا هیب و

و وییاه اق هییف ؼثیفوییتب  4کییمن ؼـن ث ی ِییمـت

عفِیی هییب ویبوی ی  ،ففهنایی و اختمیییبع ـا ؼـ

قفع کٍ انتػبة ٌؽ؛ اق  12کمن اق هیف کیمن 30

ثفم گیفؼ (طمو و مهیف  .)1391 ،اقایینـو ؼـ عّیف

ؼانً آممق ث ِمـت تّبؼف وبؼه (قفع کٍ ) انتػیبة

تهؽیییؽ نییف ثفـو ی نقییً ثىیییح ثىیییبـ مه ی تلق ی

ٌؽنؽ و ؼـنهبیت تهؽاؼ  355پفوٍینبم اق ثیین ؼانیً

م ٌمؼ .لؿا ثب تمخ ث خبیابه وبقنؽه و آممقٌ ثىیح

آممقا عبؼ ک هیسامن وبثق ٌفکت ؼـ ؼوـه هیب

ؼـ کٍمـ ،این پموهً ث ؼنجب پبوع ث ایین ویثا هیب

ثىیییح مىییبخؽ ـا نؽاٌییتنؽ و  318پفوٍیینبم اق ثییین

م ثبٌؽ.

ؼانییً آمییمقا آمییمقيؼیییؽه ؼـ پبیاییبههییب ثىیییح

 -1آیییب تفییبوت ؼـ ٌیییمههییب مقبثلیی ثییب اوییتفن

گفؼآوـ ٌؽ؛ همسنین ث من مـ تهیین ضد نممنی اق

ؼانییًآمییمقا آمییمقيؼیییؽه ؼـ پبیاییبههییب ثىیییح و

ففمم کمکفا اوتفبؼه گفؼیؽ.
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پزسشىامٍ راَبزدَای مقابلٍای بلیىگش 52ي موً :52

گمجفیل و ـیسی  )1975( 27تهیی ٌیؽه اویت و ؼاـا

این پفوٍنبم کی تمویط ثیلدییك و میمن ؼـ ویب

 40مبؼه اِل م ثبٌیؽ کی ؼـ ثفغی اق میماؼ آ ثی

 1981تهی گفؼیؽه اوت 19 ،میبؼه ؼاـؼ و ـاهجفؼهیب

ؼلیل عؽ تطبثق ثبففهنگ ایفان  ،تغییفات ؼاؼه ٌیؽه و

مقبثل ا ٌػُ ـا ؼـ ثفغمـؼ ثب اوتفن م وندؽ .این

ث  22وثا ـویؽه اوت .هف مبؼه آقمم یک ممقهییت

پبویعهیب عجیبـتانیؽ اق پبویعهیب مقبثلی ا ـفتیبـ

ـا ک مىتلك ـفتبـ خفأت وـق اوت نٍب م ؼهیؽ اق

(وثاالتٌ ،)17 -11 -2 :ینبغت (ویثاالت-5-1-19 :

آقممؼن غماوت می ٌیمؼ کی ثیفا پبویع ؼاؼ ثی

 ،)8اختنبث (وثاالت ،)18-12 -9-7 -3 :ضیل مىیئل

وثاالت ثفضىت یک مقیبن ؼـخی ثنیؽ  5گكینی ا

(ویثاالت )16-14 -13 -10 :و متمفکیك ثیف هیدیب

عمل نمبیؽ .این آقمم ؼاـا زنؽ ـٌیت ویثا اویت

(وییثاالت .)15 -6 -4 :ؼـ اییین پفوٍیینبم اق پبوییػام

ٌبمل :ال ) ـؼ کفؼ تقبضیب ،ویثاالت ( ،)18 ،5 ،1ة)

غماوت می ٌیمؼ ییک ثطیفا ٌػّی ییب ضبؼثی ا

ثیب کفؼ مطؽوؼیتهیب ٌػّی (،)19 ،16 ،10 ،3

اوتفنقا ـا ک ث تبقگ تدفث کفؼه ؼـ ن یف گییفؼ .ثیب

ج) پیًقؽ ٌیؽ ؼـ آغیبق ییک ثفغیمـؼ اختمیبع و

تمخ ث این ک زامن ثب آ ـویؽاؼ یب ضبؼث پفاویتفن

ثیب اضىبوبت مثجت ( ،)17 ،13 ،9 ،2ذ) کنیبـ آمیؽ

ؼـگیف ٌؽه ث گمی هب پفوٍنبم ث ِیمـت همیٍی ،

و قجم انتقبؼ ( ،)20 ،11 ،8ظ) قجم تفبوت ؼاٌیتن ثیب

اغلت ،گبه و هیر وقت پبوع ؼهؽ .ثیفا نمیفهگیؿاـ

یدؽیاف ( ،)15ش) اثفاق وخمؼ ؼـ ممقهیت هبی کی ثبییؽ

وثاالت اگف اق آ ـوي همیٍ اویتفبؼه کیفؼه اویت،

کمک کیفؼ ( )14 ،12 ،7و) پیهغمـانیؽ منفی (،6 ،4

نمفه  3و ث همین تفتیت ،ـوٌ ک اغلیت ثدیبـ ثیفؼه

 .)22 ،21این پفوٍنبم ثفغمف وبیف پفوٍینبم هیب

نمفه  ،1گبه نمفه  2و یب هییروقیت اق آ ـوي ثیفا

خفأت وـق ثفا اففاؼ غبِی ویبغت نٍیؽه اویت و

مقبثل ثب اوتفن اوتفبؼه ندفؼه اوت ،نمفه ِفف من مـ

وثاالت آ مطؽوؼه وویه اق ممقهیت هب مػتلی ـا

میییی ٌییییمؼ .ؼـپییییموهً ضیییییؽـ  ،قفغییییبن و

ؼـثف م گیفؼ .میبؼه هیب ایین مقییبن ؼاـا  5گكینی

مطدمة ،2011،پبیبی این پفوٍنبم ث ـوي تّنی

اوت -1 :ثىیبـ قیبؼ نبـاضت م ٌم ؛  )2قییبؼ نبـاضیت

و ثیب اویتفبؼه اق ففمیم تّیطیص اویایفمن و ثیفاو

م ٌم ؛  )3ث طمـ متموط نبـاضت م ٌیم ؛  )4کمی

مطبوج گفؼیؽ کی ضیفیت آ  0/87گیكاـي گفؼییؽ.

نبـاضت م ٌم ؛  )5اِما نبـاضت نم ٌم  .آقممؼن هیب

همسنییین پمـٌییهجبق ( )1372ضییفیت پبیییبی اییین

یدی اق ایین گكین ی هیب ـا انتػیبة م ی کنیؽ و عممییت

پفوٍیینبم ـا ثی ی ـوي تّیینی  %78و ـویییم قاؼه

م قنؽ .ؼـ این مقیبن مبؼه هب ثف اوبن مقیبؼیف «،2 ،1

طجبطجییبی ( )1369پبیییبی پفوٍیینبم ـا ثیی ـوي

 »5 ،4 ،3نمفه گكاـ

م ٌمنؽ ؼـ پبیب ضبِیل خمیع

همىبن ؼـون مطبوج و مقیؽاـ آلفیب کفونجیبظ%77،

نمفات میكا خفأت وـق ففؼ ـا نٍیب می ؼهیؽ .ایین

گكاـي کفؼنؽ .ؼـ این پموهً آلفب کفونجبظ ث ؼویت

امتیبق ؼامن ا اق  22تب  110ـا غماهؽ ؼاٌت .امتیبقات

آمؽه اق ؼانً آممقا ثىید ثفاثف ثب  0/70ثمؼ.

ثبالتف ثیبناف میكا خفأت وـق (اثفاق وخیمؼ) ثیبالتف ؼـ

پزسشىامٍ جزأت يرسی (ابزاس يجًد) گمبزیل ي ریجی:

ففؼ پبوع ؼهنؽه غماهیؽ ثیمؼ و ثیفعده .اقن یف مییكا

پفوٍنبم خفأت وـق ثف اویبن آقمیم خیفأت وـق

پبیبی  ،همجىیتا ثیبالی ثیین میبؼه هیب آقمیم ثیب

فصلىامٍ رياوطىاسی وظامی ديرٌ  ،۶ضمارٌ  ،۲3پاییس 931۴

مقایسٍ ضیًٌَای مقابلٍ با استرس ي جرأت يرزی داوص آمًزان آمًزشدیدٌ در پایگاٌَای بسیج ي۶3 ...

یدؽیاف وخمؼ ؼاـؼ .ثبـ عبمل

مبؼه هب مػتل آقمیم

یبفته هب

ثین  39تب  70ؼـِؽ گكاـي ٌؽه اوت .ضیفیت پبییبی

تدكیی وتطلییل اطمعیبت ثیب اویتفبؼه اق ٌیبغُهیب

تموط گمجفیل و ـید  0/81گكاـيٌیؽه اویت .پیه
اق ضؿف  18مبؼه و همبهنا

میبناین ،انطفاف مهیبـ ،ؼـِؽ و تطلیل واـییبنه زنیؽ

ثبففهنگ ایفانی ضیفیت

متغیییف ( )MANOVAاندییب گففییت .آمییبـههییب

پبیییبی تموییط ٌییهفه آمل ی ؼـ انىییتیتم ـوا پكٌیید

تمِیف آقممؼن هب نممن ثیف اویبن خینه ،وین،

تهفا ثف ـو  40ؼانً آممق ؼغتف ـاهنمبی ثیب فبِیل

ؼانً آممق عبؼ ک وبثق ٌفکت ؼـ ؼوـه هب ثىییح

قمبن  25ـوق 0/82 ،تهیین ٌؽ (آمل غبمن )1373 ،؛

مىبخؽ ـا نؽاٌتنؽ و ؼانیً آمیمقا ثىیید آمیمقي

ؼـ این پموهً آلفب کفونجبظ ث ؼوت آمیؽه اق ؼانیً

ؼیؽه ؼـ ؼوـه هب ثىیح مىیبخؽ ؼـ خیؽو ٌیمبـه 1

آممقا ثىید ثفاثف ثب  0/80ثمؼ.

اـائ ٌؽه اوت.

جدول -1اطالعبت جمعیت ضنبختی مربوط به دانصآموزان عبدی و دانصآموزان آموزشدیده در پبیگبههبی
بسیج
خنىیت
ؼانًآممق
ون ؼانً آممقا

تهؽاؼ

ؼـِؽ

پىف
عبؼ (عؽ وبثق ٌفکت ؼـ ؼوـه هب ثىیح مىبخؽ)
ؼانً آممقا آممقيؼیؽه ؼـ پبیابههب ثىیح
 15تب  17وب

673
355
318
356

100
52/74
47/32
52/89

 18تب  20وب

317

47/10

()n= 673
جدول -2ضبخص آمبری المبداویلکس پنج مؤلفه پبسخهبی(مقببلهای رفتبری ،مقببلهای ضنبختی ،مقببلهای اجتنببی،
مقببلهای حل مسئله و مقببلهای متمرکس بر هیجبن) در دو گروه دانص آموزان عبدی و آموزشدیده در
پبیگبههبی بسیج مسبجد
المجؽاویلدك
گفوههب

0/309

F
159/69

وطص مهنبؼاـ
0/00

مدؿوـ اتب

تما آقمم

0/791

1/00

همب طمـ کی ؼـ خیؽو  2مٍیبهؽه می ٌیمؼ ،نتیبیح

اختنبث  ،مقبثل ا ضل مىئل و مقبثل ا متمفکیك ثیف

تطلیل واـیبنه زنؽ متغیف نٍب م ؼهؽ ک تفیبوت

هیدب ) ؼـ ؼو گفوه ؼانً آممقا عبؼ و آممقيؼییؽه

آمبـ مهنبؼاـ ثین میبناین هب پنح مثلف پبوع هب

ؼـ پبیاییییبههییییب ثىیییییح مىییییبخؽ وخییییمؼ ؼاـؼ

(مقبثلی ا

ـفتیبـ  ،مقبثل ی ا

ٌینبغت  ،مقبثل ی ا

( =0/309,P=0/00المجیییییؽاویلدك،

.)F=159/69
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ریبنسهب در زیرمقیبسهبی ضیوههبی مقببله بب استرس

جدول -3آزمون همگنی وا
پبوعهب
پبوعهب
پبوعهب
پبوعهب
پبوعهب

مقبثل
مقبثل
مقبثل
مقبثل
مقبثل

ا
ا
ا
ا
ا

متغیفهب

ؼـخ آقاؼ 1

ؼـخ آقاؼ 2

ـفتبـ
ٌنبغت
اختنبث
ضل مىئل
متمفکك ثف هیدب

1
1
1
1
1

671
671
671
671
671

وطص مهنبؼاـ
0/31
0/24
0/09
0/15
0/25

جدول -4نتبیج تحلیل واریبنس چند متغیری ( )MANOVAدر ضیوههبی مقببله بب استرس دانص آموزان عبدی و
آموزشدیده در پبیگبههبی بسیج مسبجد
متغیز

داوص آمًسان

داوص آمًسان

عادی مدار

آمًسشدیدٌ در

مجمًع

درجٍ

میاوگیه

مجذيرات

آسادی

مجذيرات

F

سطح
معىاداری

پایگاٌَای بسیج
Mean

SD

Mean

SD

پبوعهب مقبثل ا ـفتبـ

9/00

0/00

6/75

0/96

81/89

1

81/89

189/57

0/00

پبوعهب مقبثل ا ٌنبغت

8/80

1/99

6/99

1/24

34/26

1

34/26

11/38

0/01

پبوعهب مقبثل ا اختنبث

6/15

3/49

8/76

1/57

19/14

1

19/14

2/50

0/05

پبوعهب مقبثل ا ضل مىئل

9/45

0/49

6/87

1/26

353/49

1

353/49

402/54

0/00

پبوعهب مقبثل ا متمفکك ثف

6/90

1/49

8/86

1/79

8/86

1

8/86

20/76

0/03

هیدب

همب طمـ ک ؼـ خؽو ٌیمبـه  4مٍیبهؽه می ٌیمؼ،

()n= 673
( )P ≤ 0/05وخمؼ ؼاـؼ ،ث گمن ا کی ؼانیً آمیمقا

نتبیح تطلیل واـیبنه زنؽ متغیف نٍب م ؼهیؽ کی

آمییمقيؼیییؽه ؼـ پبیاییبههییب ثىیییح ،ؼـ ثفغییمـؼ ثییب

تفبوت آمبـ مهنبؼاـ ثین مییبناین هیب پینح ٌییمه

ممقهیتهب اوتفنقا ،اق پبوعهب (مقبثل ا ـفتیبـ ،

ٌینبغت ،

مقبثل ا ٌینبغت و مقبثلی ا ضیل مىیئل ) و ؼانیً

مقبثل ثب اوتفن(مقبثل ا ـفتبـ  ،مقبثل ا

مقبثل ا اختنیبث  ،مقبثلی ا ضیل مىیئل و مقبثلی ا

آمییمقا عییبؼ مییؽاـن ؼـ ثفغییمـؼ ثییب ممقهیییتهییب

متمفکك ثف هیدب ) ؼـ ؼو گفوه ؼانً آمیمقا عیبؼ و

اوتفنقا ،اق پبوعهب مقبثل ا متمفکیك ثیف هیدیب و

آممقي ؼیؽه ؼـ پبیایبه هیب ثىییح مىیبخؽ ؼـ ویطص

پبوعهب اختنبث ثهفه م ثفنؽ.

جدول -5ضبخص آمبری المبداویلکس هفت مؤلفه در دو گروه دانص آموزان عبدی و آموزشدیده در
پبیگبههبی بسیج مسبجد
گفوههب

المجؽاویلدك

F

0/404

170/39
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وطص مهنبؼاـ
0/00

مدؿوـ اتب

تما آقمم

0/811

1/00

مقایسٍ ضیًٌَای مقابلٍ با استرس ي جرأت يرزی داوص آمًزان آمًزشدیدٌ در پایگاٌَای بسیج ي۶9 ...

همب طمـ کی ؼـ خیؽو  5مٍیبهؽه می ٌیمؼ ،نتیبیح

کنبـ آمؽ و قجم انتقبؼ ،قجم تفبوت ؼاٌتن ثب یدؽیاف،

تطلیل واـیبنه زنؽ متغیف نٍب م ؼهؽ ک تفیبوت

اثفاق وخیمؼ ؼـ ممقهییت هیبی کی ثبییؽ کمیک کیفؼ و

آمییبـ مهنییبؼاـ ثییین میییبناینهییب هفییت مثلفیی

په غمـانؽ منف ) ؼـ ؼو گفوه ؼانیً آمیمقا عیبؼ و

یتهب
خفأتوـق (ـؼ کفؼ تقبضب ،ثیب کفؼ مطؽوؼ 


آممقي ؼیؽه ؼـ پبیابههیب ثىییح مىیبخؽ وخیمؼ ؼاـؼ

ٌػّ  ،پیً قؽ ٌؽ ؼـ آغبق یک ثفغمـؼ اختمبع ،

(=0/404,P = 0/00المجؽاویلدك.) F= 170/39 ،

جدول -6آزمون همگنی واریبنس هب در زیرمقیبسهبی جرأت ورزی
متغیفهب

ؼـخ آقاؼ 1
1
1
1
1

ؼـخ آقاؼ 2
671
671
671
671

قجم تفبوت ؼاٌتن ثب یدؽیاف

1

671

0/18

اثفاق وخمؼ ؼـ ممقهیتهبی ک ثبیؽ کمک کفؼ

1

671

0/09

پهغمـانؽ منف

1

671

0/06

ـؼ کفؼ تقبضب
ثیب کفؼ مطؽوؼیتهب ٌػّ
پیًقؽ ٌؽ ؼـ آغبق یک ثفغمـؼ اختمبع
کنبـ آمؽ و قجم انتقبؼ

وطص مهنبؼاـ
0/22
0/18
0/11
0/16

جدول -7نتبیج تحلیل واریبنس چند متغیری ( )MANOVAدر مؤلفههبی جرأت ورزی دانص آموزان عبدی و
آموزشدیده در پبیگبههبی بسیج مسبجد
متغیز

داوص آمًسان
آمًسشدیدٌ در

داوص آمًسان
عادی مدار

مجمًع

درجٍ

میاوگیه

مجذيرات

آسادی

مجذيرات

F

سطح
معىاداری

پایگاٌَای بسیج

Mean

SD

Mean

SD

ـؼ کفؼ تقبضب

6/ 00

2/33

9/86

3/96

75/88

1

75/88

110/44

0/02

ثیب کفؼ مطؽوؼیتهب

2/99 15/ 80

14/55

3/24

22/26

1

22/26

22/38

0/11

ٌػّ
پیًقؽ ٌؽ ؼـ آغبق یک

1/49 17/ 13

13/33

2/57

20/14

1

20/14

10/50

0/03

ثفغمـؼ اختمبع
1/55 12/ 44

8/88

3/26

233/11

1

233/11

333/54

0/00

کنبـ آمؽ و قجم انتقبؼ
قجم تفبوت ؼاٌتن ثب یدؽیاف

3/ 90

1/11

2/86

1/12

3/86

1

3/86

10/76

0/44

اثفاق وخمؼ ؼـ ممقهیتهبی ک

1/00 13/ 44

9/88

3/26

211/11

1

211/11

238/54

0/00

ثبیؽ کمک کفؼ
پهغمـانؽ منف

2/14 11/ 44

15/88

3/33

144/11

1

144/11

123/66

0/00
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همب طمـ کی ؼـ خیؽو  7مٍیبهؽه می ٌیمؼ ،نتیبیح

()n= 673
ـوضی انقمث و خهبؼ آنهب ؼاٌت ثبٌؽ ،زفاک نتیبیح

تطلیل واـیبنه زنؽ متغیف نٍب م ؼهؽ ک تفیبوت

این پموهً ؼـ پبوع ث وثا او کی آییب تفیبوت ؼـ

آمییبـ مهنییبؼاـ ثییین میییبناینهییب هفییت ٌیییمه

ٌیمه هب مقبثل ثب اوتفن ؼانً آممقا آمیمقي ؼییؽه

توـق ؼـ ؼو گییفوه ؼانییً آمییمقا عیییبؼ و
خییفأ 

ؼـ پبیابه هب ثىیح و ؼانً آمیمقا عیبؼ ٌهفویتب

آممقي ؼیؽه ؼـ پبیایبه هیب ثىییح مىیبخؽ ؼـ ویطص

قاهییؽا وخییمؼ ؼاـؼ؟ نٍییب ؼاؼ کیی ؼانییً آمییمقا

( )P ≤ 0/05وخمؼ ؼاـؼ ،ث گمن ا کی ؼانیً آمیمقا

آمییمقيؼیییؽه ؼـ پبیاییبههییب ثىیییح ،ؼـ ثفغییمـؼ ثییب

آمییمقيؼیییؽه ؼـ پبیاییبههییب ثىیییح ،اق ٌیییمههییب

ممقهیتهب اوتفنقا ،اق پبوعهب (مقبثل ا ـفتیبـ ،

خیفأتوـق (پییًقیؽ ٌیؽ ؼـ آغیبق ییک ثفغیمـؼ


مقبثلیی ا

اختمبع  ،کنبـ آمیؽ و قجیم انتقیبؼ ،اثیفاق وخیمؼ ؼـ

ؼانییًآمییمقا عییبؼ مییؽاـن ک ی وییبثق ٌییفکت ؼـ

ممقهیت هبی کی ثبییؽ کمیک کیفؼ) و ؼانیً آمیمقا

ؼوـههییب ثىیییح مىییبخؽ ـا نؽاٌییتنؽ ،ؼـ ثفغییمـؼ ثییب

عبؼ میؽاـن اق ٌییمه هیب خیفأت وـق (ـؼ کیفؼ

ممقهیت هب اوتفنقا ،اق پبوعهب مقبثلی ا متمفکیك

تقبضب و پهغمـانؽ منف ) ثهفه م ثفنؽ.

ثف هیدب و پبوعهب اختنبث ثهفه م ثفنؽ و ؼـ پبویع

بحث و نتیجهگیری

ٌیینبغت و مقبثلیی ا ضییل مىییئل ) و

ث وثا ؼو پموهً کی آییب تفیبوت ؼـ خیفأتوـق
ؼانییًآمییمقا آمییمقيؼیییؽه ؼـ پبیاییبههییب ثىیییح و

ثىیح ففآینؽ اوت ک ط آ ییک واضیؽ اختمیبع ،

ؼانًآممقا عبؼ ٌهفوتب قاهؽا وخمؼ ؼاـؼ؟ نتبیح

ثیٍتف منیبثع وی گبنی خمهیتی  ،اقتّیبؼ و ن یبم

نٍب ؼاؼ ک ؼانً آممقا آممقيؼیؽه ؼـ پبیایبههیب

قؽـت ـا ؼـ ؼوت م گیفؼ (اضمؽونیؽ )1388 ،و آنسی

ثىیح ،اق ٌیمههب خیفأت وـق (پییًقیؽ ٌیؽ ؼـ

اق مفهم ثىیح ثفم آیؽ این اوت ک ثىییح و ثىیید

آغبق یک ثفغمـؼ اختمبع ،کنبـ آمیؽ و قجیم انتقیبؼ،

ِففبا ث افیفاؼ مٍیػُ کی ؼـ طیم ؼفیب مقیؽن

اثفاق وخمؼ ؼـ ممقهییت هیبی کی ثبییؽ کمیک کیفؼ) و

تموط وابه پبوؽاـا ث خجه هب خنگ اعكا ٌؽهانیؽ

ؼانً آممقا عبؼ مؽاـن اق ٌییمههیب خیفأتوـق

اطمم نم ٌمؼ .امب غمینی (ـه) ثىییح و ثىیید ـا

(ـؼ کفؼ تقبضب و په غمـانؽ منف ) ثهفه م ثفنیؽ کی

اِل کل و عممم تبـیػ می ؼاننیؽ و می ففمبینیؽ:

این نتبیح نٍب ؼهنؽه تبثیف ثىكای اوت ک ؼوـههیب

ثىیح لٍدف مػلُ غؽاوت ک ؼفتف تٍدل آ ـا هم

ثىیح ثف ٌیمه هب مقبثلی ثیب اویتفن و خیفأت وـق

مدبهؽا اق اولین تب آغفین امضبء نمیمؼه انیؽ ،ثنیبثفاین

ؼانًآممقا آممقي ؼیؽه ؼـ پبیابه هب ثىیح مىبخؽ

ؼامن ثىیح گىتفؼه اوت و ٌبمل هم مؽافهب اوم

ؼاـنییؽ .ؼـ همییین ـاوییتب پموهٍیی تموییط ثیایی و

م ٌمؼ (طمو و مهف  . )1391 ،اقآندبی ک مىبخؽ

ضیییؽـنماؼ )1394( ،ث ی ثفـو ی نقییً نهییبؼ ثىیییح ؼـ

مطل تفویح ففهنگ ایثیبـ و ٌیهبؼت و امفثی مهیفوف و

وطص ٌهفوتب ثنبة م پفؼاغت ،نٍب ؼاؼ ک ثىیح

نه اق مندف هىتنؽ ،اقاینـو نقً مىبخؽ و پبیابه هب

تییبثیف ثىییكائ ؼـ پیٍییایف اق ثییكه و ضفییظ امنیییت

ثىیح مىتقف ؼـ مىبخؽ ،ؼـ ضفظ آـمب هیب اویم و

اختمبع و اغمق ؼاـؼ؛ همسنین میفاؼ پفؼندیبن و

انقییمة ثىیییبـ ثفخىییت و اوبو ی اوییت و ؼوـههییب

مطلج ( )1393ک ث ثفـو عمامل ممثف ؼـ مٍیبـکت

آممقي ثىیح و تٍیمیق ؼانیً آمیمقا ثی ٌیفکت ؼـ
ؼوـه هب ثىیح مىیبخؽ می تمانیؽ نقیً ثىیكای ؼـ
فصلىامٍ رياوطىاسی وظامی ديرٌ  ،۶ضمارٌ  ،۲3پاییس 931۴

اعضب ثىیح ؼـ اـتقب ن

و امنیت اختمبع خبمهی
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پفؼاغتنییؽ ،نتییبیح نٍییب ؼاؼ کیی میییبناین نمیییفه

پیموهً هییب ؼاغلی ؼـ اییین قمینی ثىیییبـ مطییؽوؼ

مىئملیت پؿیف  ،وبثق مٍبـکت  ،ـضبیتمنؽ اعضیب

م ثبٌؽ ،لؿا ثب تمخ ث یبفتی هیب ایین پیموهً کی

ثىیح ،اضىبن تهلق و اعتمبؼ اختمبع اعضیب ثىییح

م تمانؽ ؼانً ممخمؼ ؼـ این قمین ـا گبم ثی پییً

اق میكا متموط نمفه مهیبـ ثبالتف اوت .لؿا ثب تمخ ثی

ثجفؼ؛ ث پموهٍافا پیٍینهبؼ می ٌیمؼ ثیب تمخی ثی

نتبیح این پموهً و تطقیقبت پیٍین م تیما ؼـیبفیت

اهمیت و نقً ثىیح ک اق خمل ؼویتبوـؼهب ثیكـگ

ک ؼوـه هب ثىیح ؼانًآممق مىبخؽ تیأثیف ثىیكای

انقمة اومم می ثبٌیؽ ،ثی تطقیقیبت ثیٍیتف ؼـ

ؼـ خفأت وـق و زامنا ثفغمـؼ ثب ٌفایط پفاویتفن

ـاثط ثب اثف گؿاـ ؼوـه هیب ثىییح ؼـ ـٌیؽ ففهنیگ

ؼـ ؼانییً آمییمقا ؼاـؼ ،زفاکیی ؼـ ؼوـا نمخییمان و

ایثبـ و ٌهبؼت ؼـ خبمه ثافؼاقنؽ.

خییمان ـوش عففییب  ،مهنمیییت و خییفأت وـق متدل ی

پی نوضت

م ٌمؼ و نمخمانب و خمانب آمبؼه پؿیفي فضیلتهیب و

1- Wolf
2- Stidham
3- Ross
4- Assertiveness
5- Garcı´a-Lo´pez
6- Gutie´rrez
7- Hans Selye
8- American Psychological Association
9- episodic
10- Hill
11- Mentor
12- Hess
13- Al-Ameri
14- Gee
15- Mua'ala
16- Wallymahmed
17- Folkman
18- Lazarus
19- Garcı´a-Lo´pez
20- Gutie´rrez
21- Behavioural strategy
22- Cognitive strategy
23- Avoidance strategy
24- Emotional strategy
25- Belings
26- Moos
27- Richey

اـقي هب اله م ٌمنؽ و قمین هب کمیب طلجی ؼـ
آنب ثیفوق می کنیؽ.ؼـواقیع ؼوـه نمخیمان نقطی آغیبق
ٌدمفبی و ـٌؽ اویتهؽاؼهب ثیبلقمه انىیب مطىیمة
م ٌمؼ ک م تمانؽ ثهتفین ؼوـا ویبقنؽگ ـوضی و
ـوان نیك ث ضىیبة آییؽ و منبویت تیفین قمینی ثیفا
طفاضیی و ایدییبؼ هفگمنیی تغییییف و تطییم فییفؼ و
اختمبع ثبٌؽ ،ث طمـ ک زفظهب انقمة و تطیمالت
متهؽؼ تموط این گفوه ث ضفکیت ؼـآمیؽه و ویفعت
م گیفؼ .اق همیین ـو عضیمیت نمخمانیب و خمانیب ؼـ
ثىیییح ؼانییًآمییمق و پییهاقآ ثىیییح ؼانٍییدمی
م تمانؽ آنب ـا اقیک طفف ثب نقً و کبـکفؼهب ثىییح
آٌیینب نمبیییؽ و اق طییفف ؼیافمیی تماننییؽ ؼـ ؼفییب اق
اـقيهییب انقییمة و ؼوییتبوـؼهب  30وییبل ن ییب
خمهییمـ اوییمم ثىیییبـ متههؽان ی ؼـ عفِیی هییب
مػتل مل و مؿهج ضضمـ پفٌیمـ و میثثف ؼاٌیت
ثبٌنؽ (ن بفت .)1394 ،
اق آندبی ک ثفغ اق ؼانیً آمیمقا ثىیید ٌیفکت

منببع

کننؽه ؼـ ایین پیموهً ویبثق زنیؽین ویب متیمال

 - 1آمل غبمن ٌ ،هفه .)1373( .ثفـو و مقبیى مییكا

عضمیت ؼـ ثىییح ـا ؼاٌیتنؽ و ثفغی ؼیایف اق ؼانیً

کبـآی ـوي خفأت آممق و ـوي خفأت آممق تیما ثیب

آممقا ثىید وبثق عضمیت کمتبه مؽت ؼاٌتنؽ ،لیؿا

ثبقوبق ٌینبغت ثیف ـو ثفغی اق نمخمانیب مضیطفة

این تفبوت و تبثیف وب هب عضمیت ؼـ ثىیح مؽ ن یف

اختمبع  .پبیب نبم کبـٌنبو اـٌؽ ثبلین  ،انىتیتم ـوا

قفاـ ناففیت .همسنیین ثفـوی اؼثییبت نٍیب ؼاؼ کی

پكٌد تهفا .
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 - 2آقاؼ ،فییمش .) 1380( .آویییت ٌنبوی ـوانی  .تهییفا :

 - 12کفم ی  ،فبطم ی  .ؼغبقل ی  ،عقیییل .ضیییؽـ قهفاپییمـ،

انتٍبـات ثهثت.

مهّمم  .) 1384( .عمامل ممثف ثف اوتفن ٌهفونؽا تهفان .

 - 3امین ییكؼ  ،امییفِ .یبلط فیؽـؼ  ،خیماؼ.)1378( .

تطقیقبت علم اختمبع .

ثفـوی ـاثطی ویجک اویینبؼ ثیب اوییتفن اؼـاک ٌییؽه.

 - 13مفاؼ پفؼندبن  ،ضدت اهلل .مطلج  ،وبنبق.)1393( .

مطبلهبت تفثیت و ـوا ٌنبو ;)2(1

ثفـو عمامل ممثف ؼـ مٍبـکت اعضب ثىیح ؼـ اـتقبء ن

 - 4اضمؽونؽٌ ،دب  .)1388( .ثىییح ویبوی ؼـ انقیمة

و امنیت اختمیبع  .فّیلنبم مطبلهیبت ـاهجیفؼ ثىییح،

اومم ایفا و انقمة وبنؽنیىت نیدبـاگمئ  .پموهٍنبم

.)64(17

علم ویبو  ،وب زهبـ ٌ ،مبـه زهبـ .

 - 14ن بفت  ،ایفج .)1394( .نىل وم انقمة ؼـ مؽـو

 - 5ثیا  ،خمب  .ضییؽـنماؼ ،کمیب  .)1394( .نقیً نهیبؼ

عٍق نقً ثىیح ؼانً آممق ؼـ عفِ عل و وبقنؽگ .

ثىیح ؼـ پیٍایف اق ثكه و ضفظ امنیت اختمبع و اغمق

ثفگففت ٌؽه اق آؼـنhttp://www.vista.ir/article :

ؼـ وطص ٌهفوتب ثنبة .فّلنبم پموهً هب ضفبظت –

15- Al-Ameri, M.H.I. Gee, I. Mua'ala, E.G.A.
Wallymahmed,A. (2015). Ways of Coping to deal
with Stress used by The Iraqi Repatriated
Prisoners of the Iran-Iraq War, 1980-1988. KUFA
JOURNAL FOR NURSING SCIENCES,
Vol.5(1):1-12
16- Billings AG, Moos RH. (1981). The role of
coping responses and social; resources in
attenuating the stress of life events. Journal of
Behavioural Medicine, 4: 139-157.

ولیق ؼاـ ،آمن  .اومم  ،ـضب؛ و ایمبن  ،هیبؼ .)1389( .

17- Folkman, S. Lazarus, R.S. (1986). Stress
processes and depressive symptomatology.
Journal of abnormal psychology, 95, 707 – 113.

فّلنبم ـوانٍنبو ن بم  ،وب او ٌ ،مبـه ؼو .

18- Gambrill, E. Richey, c. (1975). An assertion
inventory for use in assessment and research.
Behavior Therapy, 6, 550 – 561.

امنیت .120- 107:)14(4 ،
 - 6پمـٌهجبق ،عجبن .)1372( .ـاثط ثین اـقییبث مییكا
اوتفن ـویؽاؼهب قنؽگ و تیی

ٌػّییت ؼـ ثیمیبـا

مجتم ث وفطب غم  .پبیب نبم کبـٌنبو اـٌؽ ،تهفا ،
ؼانٍابه علم پكٌد ایفا .
 - 7ضج  ،مطمؽثبقف .فقیف  ،ممگیب  .ممویم  ،اویمبعیل.
نیبقوند تفثیت و آممقٌ واولمیت ثنؽ آ ؼـ ثىییح.
 - 8ـضیمیب ثمگف ،اوطبمٌ .بـه ،ضىین .ضجیج عىافآثبؼ،
مدتجیی  .ثٍییبـت ،مطمییؽعل  .)1386( .ثفـویی تییبثیف
ٌیمههب خفأت وـق ثیف ویبقگبـ اختمیبع  .فّیلنبم

نمآوـ آممقٌ ٌ .مبـه  ،23وب ٌٍ 54- 30 :
 - 9ـویییم قاؼه طجبطجیییبی  ،کیییبظ  .)1369( .ثفـوی ی
مقبیى ا عمامل فٍبـقا ـوان -اختمیبع ؼـ ـفتبـهیب
مقبثل ا ثین مفؼ ٌمب و خنمة ٌهف تهفا  .پبیب نبمی
کبـٌنبو اـٌؽ ،تهفا  ،ؼانٍابه تفثیت مؽـن.
 - 10طمو  ،ضىینهل  .مهف  ،عجیبن .)1390( .عمامیل
ممثف ثف خؿة نػجاب کٍمـ ث ثىیح .ؼو فّلنبم علم –
پموهٍ مؽیفیت اومم  ،وب ٌ ،19مبـه .2
 - 11طمو  ،ضىینهل  .مهف  ،عجیبن .)1390( .عمامیل
ممثف ثف خؿة نػجاب کٍمـ ث ثىیح .ؼو فّلنبم علم –
پموهٍ مؽیفیت اومم  ،وب ٌ ،19مبـه .2
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