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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی گرایش به سوءمصررف مروا و اتییرا بره اینیربر برر
اساس حمای اجیمراتی ا اا دردو و سر هرا کنراا ممردب برا اسریرس برا میراب ی ر
هوشهی ابی اب ام دد.
روش :اوش پژوهش حاضر ،هم سری ی ا بروم مدرا سا سراییاا برو  .جامدره ممراا ایر
پژوهش ابش ممو اب میوسطه واو وم دهر تهراب ا سال تحصرییی  7981-89برو  .ح ر
بموبه مماا براساس اوش پیشنها دومایر و لوماکس( )4002تددا  200بفر محاسر ه درد
که با اوش بموبهگیر ا سیرس ابیخاب ددبد .افرا بموبه ،پرسشبامهها اتییا به اینیربر
یابگ ( ،)7889سوءمصرف موا فرچرا و هماراااب ( ،)7991هروشهی رابی برا برر – گریرو
( ،)4002حمای ر اجیمرراتیا اا درردو یم ر و همارراااب ( )7899و ااه ر هررا مبابیررها
س ااوس و فولام ( )7891اا تامیل کر بد .بررا م مروب فرضریههرا ،ا مدرا سا سراییاا
اسیفا و دد.
یافتهها :بیایج بشاب ا که میغیرها پیش بی حمای اجیماتی ( )P≤0/05و ااه ر ها مبابیه با

اسیرس ( ،)P<0/001بهطوا مسیبی گرایش به مصرف موا اا پیشبینی کر بد همچنی حمای
اجیماتی ( )P<0/001و ااه ر ها مبابیه با اسیرس ( ،)P<0/001برهطروا مسریبی اتییرا بره
اینیرب اا پیشبینی کر بد .اما هوشهی رابی اابطره مسریبی مث ر مدنری اا برا گررایش بره
سوءمصرف موا و اتییا به اینیرب بداد  .یافیه ی ر پژوهش بشاب ا که ااه ر هرا مبابیرها
مساله مداا و حمای اجیماتی ا طریق هوشهی ابی بر گرایش به موا اثر میاب ی ر جزیی می-
گذاابد ولی بر اتییا به اینیرب اثر مدنی اا ا طریق میاب ی ر هوشهی ابی بداابد.
نتیجهگیری :با گسیرش د اهها حمای اجیماتی ،ممو ش ااه ر ها مبابیرها کااممرد و
ااتبا هوشهی ابی میتواب ا مواجهره بوجوابراب برا موعدیر هرا یطرسرا مصررف مروا و
وابسی ی افراطی به اینیرب پیش یر کر .
کلماتکلیدی :اتییا به اینیرب  ،حمای اجیماتی ،س ها مبابیه با اسیرس ،سروءمصررف
موا  ،هوش هی ابی
 .7ابش و کیر اواب دناسی تمومی ،گروو اواب دناسی ،ابش او م ا اسالمی واحد او ه  ،او ه  ،ایراب.
 .4اسیا یاا ،گروو اواب دناسی ،ابش او م ا اسالمی واحد او ه  ،او ه  ،ایراب.
* بویسندو مسئولdr.davari_rahim@yahoo.com :
 .9ابشیاا ،گروو اواب دناسی ،ابش او م ا اسالمی واحد او ه  ،او ه  ،ایراب
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Prediction of substance abuse tendency and internet addiction
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Abstract
Objective: The aim of this study was the prediction of substance abuse
tendency and internet addiction based on perceived social support and
stress coping styles by mediating emotional intelligence.
Methods: The current study method was a correlation with
a structural equation design. The study population included
secondary school students in Tehran in the academic year 20182019. According to method of Schumacher and Lomax (2004),
sample size consisted of 400 students that were selected by
convenient sampling method. Participants completed internet
addiction questionnaire (Yung, 1998), drug abuse (Farchad et al.,
2006), emotional intelligence questionnaire (Bradbury-Graves,
2004), perceived social support (Zimet et al., 1988), and coping
strategies questionnaire (Lazarus & Folkman, 1985). For testing
hypotheses, the structural equation was used.
Results: Results showed that predicting variables such as social support
(P≤0.05) and stress coping strategies (P <0/001) directly predicted
tendency to substance use. In addition, social support (P <0/001) and
coping strategies directly predicted internet addiction. But emotional
intelligence didn`t have a significant positive direct relationship with
drug abuse and internet addiction. Another research finding showed
that problem-oriented coping strategies and social support through
emotional intelligence had a little meditative effect on the tendency to
drug abuse but through the mediation of emotional intelligence had no
significant effect on internet addiction.
Conclusion: With spreading social support networks, efficient
coping strategies training and emotional intelligence enhancement
can intervene from adolescents dealing with risky situations such as
substance use and radical dependence to internet.
Keywords: internet addiction, social support, stress coping styles,
substance abuse, emotional intelligence
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مقدمه
مرحله نوجوانی بدلیل خودمحوری و عدم درک یکپارچه و صحیح نوجوان از عواقب مخبارر آمیبز
رفتارهای خود ،مرحله مهمی برای شروع رفتارهای پرخطر محسوب میشود .به همین دلیل بهعنوان
دور ای پرخطر برای آغاز گرایش به سوءمصرف مواد مخدر 2در نظر گرفته میشود (خدادادیسنگد ،
محمدنظری ،احمدی ،خانزاد و بهروزی .)1131 ،مطالعات نشان میدهد اكثر نوجوانان در حدود سن
 12یا  11سالگی مصرف مواد را شروع میكنند .پژوهشگران معتقدنبد نوجوانبان از مصبرف مبوادی
قانونی چون سیگار شروع كرد و سپس به سمت مواد غیر قانونی نظیر مصرف الکل ،مواد استنثاقی
و ماری جوآنا روی میآورند (جعفرآبادی ،اهلل وردی پور ،بشبیریان و جنتبی .)2112 ،چنبین رونبدی
موج نگرانی دولتمردان مختلف شد است .به همین دلیل تمامی كشورهای جهان سعی دارنبد تبا
با تدوین برنامههای مختلف از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلبوگیری و ببه درمبان معتبادان خبود
بپردازند .با وجود این مشاهد میشود كه برنامههای پیشگیرانه نتوانسته در این راسبتا ببه موفقیبت
چشمگیری دست یابد .هر ساله این مساله تعداد زیادی از انسانها را به نیستی و نابودی مبیكشباند
(كنکولی دگ ،كلمن ،ال گیوبلی ،هادگینز ،پبتن و شبوپفل ر .)2112 ،1عوامبل متعبددی در گبرایش
نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر هستند كه در تعامل با یکدیگر به شروع مصبرف و سبپس اعتیباد
منجر میشبوند (بهبهبانی .)1132 ،یکبی از متییرهبای روانشبناختی كبه مبیتوانبد در گبرایش ببه
4
سوءمصرف مواد (صنعتی و سنتی) و عوامل تنشزای روانی نقش داشبته باشبد ،حمایبت اجتمباعی
است (شولتز و شوارتزبرگ.)2114 ،2
حمایت اجتماعی عبارت است از روابط و مببادتت نامتقبارن گبرم و شبتونات مختلبف زنبدگی
اجتماعی و ابعاد مختلف روابط امدادرسانی داورلبانه كه شبامل بعبد معرفتبی (راهنمبایی ،مشباور و
آموزش) ،بعد مادی (كمکهای اقتصادی) ،بعد عارفی (ابراز همدردی) و بعد منزلتی (اعباد كرامبت
انسانی) میشود (چلبی .)1132 ،برخبی از پژوهشبگران حمایبت اجتمباعی را میبزان برخبورداری از
محبت ،همراهی ،مراقبت ،احترام ،توجه و كمک دریافت شد توسط فرد از سوی افراد یا گرو هبای
دیگر نظیر اعضای خانواد  ،دوستان و دیگران مهم تعریبف كبرد انبد (سبارافینو ،6ترجمبه میرزایبی،
 .)1136ساراسون )1311( 7حمایت اجتماعی را مفهومی چند بعدی میداند كه هبر دو بعبد واقعبی و
تصوری را در بر میگیرد (نصیری و عبدالملکی .)1132 ،در مجموع شاید بتبوان گفبت كبه حمایبت
اجتماعی یعنی این احساس كه شخص مورد توجه دیگران است و دیگبران ببرای او ارزش قانلنبد و
1

1. Adolescence
2. substance abuse tendency
3. Konkoly Thege, Colman, El-guebaly, Hodgins Patten, Schopflocher
4. social support
5. Schulz & Schwartzberg
6. Sarafino
7. Sarason
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این كه او به یک كه اجتماعی متعلق است (یارمحمدزاد و فیض اللهی .)1132 ،عالو ببر حمایبت
اجتماعی ،با توجه به اینکه دوران نوجوانی با استرس و تنشهای زیادی همرا است ،سبکهای كنار
آمدن با استرس ،1میتواند در پیشبینی روی آوری نوجوانان ببه رفتارهبای مخبارر آمیبزی نظیبر
گرایش به مصرف مواد مخدر نقش مهمی ایفا نماید(زارعی و اسدی .)1131 ،تزاروس و فبولکمن،2
مقابله را تالش های فکری ،هیجانی و رفتاری فرد میداند كه هنگام رویارویی با استرس ببهمنظبور
غلبه كردن و تحمل كردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به كار مبیببرد (سبارافینو ،ترجمبه
میرزایی .)1136 ،شیو هایی كه فرد برای مقابله با استرس انتخاب میكنبد جزنبی از نیمبر آسبی
پذیری وی محسوب میشوند .اتخاذ خط مشی نامناس در مواجهه با استرس ،ممکن است در عمل
استرس را افزایش دهد (داوری ،)1136 ،به عبارتی مقابله ناكارآمد این افراد با عوامبل اسبترسزا در
بلندمدت پیامدهای منفی نظیر افسردگی ،اضطراب و استفاد از مواد مخدر را به همرا دارد (حاجلو و
جعفری .)1134 ،در برخی دیگبر از پبژوهشهبا ،نتبای نشبان داد انبد افبرادی كبه توانبایی مهبار
برانگیختگیهای خود را ندارند به احتمال زیاد مصرفكنندگان دانمی مواد خواهند شد .از سوی دیگر
این افراد درگیر هیجانات و احساساتی هستند كه بر زندگی آنها سایه افکنبد و كنترلبی ببر زنبدگی
4
احساسی خود ندارد (دوران ،مک چارک و كوهن.)2117 ،1در حالی كه افبرادی ببا هبوش هیجبانی
باتتر عالو بر اینکه برای مقابله با تجربیات منفی زندگی سازگارتر هستند ،در فهم درست و همدلی
با هیجانات دیگران مهارت بیشتری دارند ،دارای شبکه حمایت اجتماعی گسترد تبری هسبتند و از
سالمت روان باتتری برخوردار هستند و در نتیجه كمتر در معرض مواد قرار میگیرند ( چرنیس ،روچ
و بارباراش .)2116 ،2با توجه به این موارد ،هوش هیجانی ،ساز ای اسبت كبه احتمباتا در اببتال ببه
سوءمصرف مواد نقش دارد.
امروز عالو بر مساله گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر ،اعتیاد به استفاد از فناوریهای
جدید یا وابستگی افراری به آنها است ،به خصوص در زمینة اینترنت كه روز به روز ببر شبمار افبراد
عالقه مند به استفاد از آن افزود میشود .در میان كاربران اینترنتی ،نوجوانان ببیش از دیگبران در
معرض آسی های ناشی از كاربرد نادرست اینترنت قرار دارند .رشد روزافزون و عوارض ناگواری كه
اعتیاد به اینترنت 6به همرا دارد باعث شد كه از آن بهعنوان اعتیادی كه سبرآمد همبة اعتیادهبای
رفتاری است یاد شود(جعفری و فاتحی زاد  .)1131 ،در سالهای اخیر مطالعبات مرببو ببه شبیوع
اعتیاد به اینترنت در كشور ما حاكی از این است كه كشور ایران بیشترین میزان استفاد از اینترنت را

1. stress coping styles
2. Lazarous & Folkman
3. Doran, McChargue & Cohen
4. emotional intelligence
5. Cherniss, Roche, & Barbarasch
6. Internet addiction
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در خاورمیانه به خود اختصاص داد اسبت (حباجی زاد میمنبدی ،وكیلبی قاسبم آبباد و میرمنگبر ،
.)1132
براساس دیدگا های مختلف نظریات متعددی برای اعتیاد به رایانه و اینترنت ذكر شد است .لذا
در این تحقیق به بررسی نقش متییرهای حمایت اجتماعی ادراک شد و سبکهای كنبار آمبدن ببا
استرس با میانجیگری هوشهیجانی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت پرداخته شد است.
بررسیها نشان داد اند كه متییرهای اجتمباعی و ببه ویبژ حمایبت اجتمباعی یکبی از عوامبل
پیشبینی كنند اعتیاد به اینترنت است(رشیدیان ،رشیدی و قنبری .)1136 ،عالو براین علت اعتیاد
نوجوانان به اینترنت ممکن است ناشی از مقابله ناكارآمد و هیجانمدار با اسبترسهبا و تبنشهبای
دوران نوجوانی(بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آبادی ،)1131 ،كمبود برخبی مهبارتهبا و یبا
مشکالت روان شناختی ،از جمله درک نکردن هیجانات خود و دیگران ،ناتوانی در مهار هیجانات یبا
كمبود مهارتهای اجتماعی شخص ،را برای ابتالی به اعتیاد به اینترنت مستعد كند یا شاید برعکس
كمبود این مهارتها و تواناییها ناشی از اعتیاد و وابستگی به اینترنبت و جبدایی فبرد از سبایرین و
اجتماع باشد (جعفری و فاتحی زاد .)1131 ،
با توجه به اینکه نوجوانان به دلیل آسی پذیر بودن ،سریعتر از دیگر اقشار جامعبه ،ارزشهبای
اجتماعی را نقض میكنند و اصلیترین قربانیان مبواد مخبدر مبیشبوند ،گسبترش اعتیباد در ببین
نوجوانان و عواض اقتصادی و سیاسی ناشی از آن ،موضبوعی نیسبت كبه بتبوان ببه سبادگی از آن
گذشت .عالو بر اعتیاد به مصرف مواد ،اخیرا اعتیاد به اینترنت در نوجوانان نیز افزایش یافته اسبت.
نتای نشان داد است كه اعتیاد به اینترنت باعث ایجاد عبدم مسبتولیتپبذیری ،انبزوای اجتمباعی،
فقدان حمایت اجتماعی و ناكارآمدی تحصیلی و كاری مبیشبود .از نظبر روان شناسبان اعتیباد ببه
اینترنت ،یک اختالل فیزیولوژیکی – روانی است كه در بردارند از هم گسیختگی روابط اجتمباعی،
روابط اجتماعی ،اختالتت هیجانی ،اضطراب ،افسردگی و انزوای اجتماعی میباشد .انجبام برنامبه-
ریزی صحیح و انجبام مداخالت علمی برای پیشگیری از مواجهه ببا سوءمصرف مبواد و اعتیباد ببه
اینترنت بهعنوان یبک ضرورت شبناخته شبد اسبت و این مستله نیاز ببه مطالعبات و بررسبیهبای
بیشتری دارد .برهمین اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش متییرهای حمایبت اجتمباعی ادراک
شد و سبکهای كنار آمدن با استرس با میانجیگری هوشهیجانی در پیشبینی اعتیاد به اینترنبت
رراحی شد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادتت ساختاری بود .جامعبه آمباری ایبن پبژوهش دانبش
آموزان متوسطه دور دوم شهر تهران در سال تحصیلی  1137-31بود .حجم نمونه آماری براسباس
روش پیشنهادی شوماخر و لوماكس ( )2114تعداد  411نفر محاسبه شد كه با روش نمونهگیبری در
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دسترس انتخاب شدند .بدین صورت كه در هر منطقه جیرافیایی شمال ،شرق ،غرب و جنبوب شبهر
تهران ،تعداد  112نفر از نوجوانانی كه امکان دسترسی ببه آنهبا ببود ببهعنبوان نمونبه انتخباب و
پرسشنامهها در بین آنها اجرا شد .افراد نمونه ،پرسش نامههای اعتیباد ببه اینترنبت یانب (،)1331
سوءمصرف مواد فرچباد و همکباران ( ،)1112هبوش هیجبانی برادببری– گریبوز ( ،)2114حمایبت
اجتماعی ادراک شد زیمت و همکاران ( ،)1311راهبردهای مقابلهای تزاروس و فولکمن ( )1312را
تکمیل كردند .آزمون فرضیهها ،با آزمون معادتت ساختاری و به كمبک نبرم افبزار  Amoseانجبام
شد.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ :)IAT(7این پرسشنامه توسبط كیمبرلبی یانب در
سال  1331در  21آیتم ،بر اساس مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالتت روانی ویراسبت
پنجم ،2با هدف تشخیص اعتیاد اینترنتی رراحی شد است .علوی ،اسالمی ،مرآثی ،نجفبی ،جنتبی
فرد و رضاپور( ،)1113در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشنامه  2عامل :صرف زمبان ببیش از
حد در اینترنت ،استفاد از اینترنت جهت كس آرامش روانی ،برجستگی ،استفاد مرضی از چت روم،
بی توجهی به وظانف شیلی و تحصیلی را استخراج نمود اند و عالو بر این پرسشنامه  2نوع روایی
دیگر( محتوایی و افتراقی) و سه نوع پایایی(بازآزمایی  ،r=1/12همسانی درونبی =1/11و تنصبیف
 )r=1/12بدست آوردند و بهترین نقطه برش یابی این پرسشنامه را  44ذكر كرد اند .ویدیانتو و مک
موران ،)2114( 1روایی صوری این پرسشنامه را بسیار بات ذكر كرد اند .هم نبین از رریبق تحلیبل
عوامل شش عامل برجستگی ،استفاد بیش از حد ،بی توجهی ببه وظبانف شبیلی ،فقبدان كنتبرل،
مشکالت اجتماعی ،تأثیر بر عملکرد را بدست آوردند كه همه اینها نشبان دهنبد روایبی آن اسبت.
كیم ،چن ،ین ،چو ،ستو و همکاران  )2112(4اعتبار این پرسش نامه را با روش آلفای كرونبا ببیش
از  1/3گزارش كرد اند.
0
ب) پرسشنامه سوءمصرف مواد ( :)ADQاین پرسشنامه دارای  16سوال است و هبدف
كلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سبه بعبد اجتمباعی ،فبردی و محیطبی در افبراد مختلبف
میباشد .این پرسشنامه توسط فرچاد و همکاران ( )1112با استفاد از برخبی منبابع علمبی رراحبی
گردید است .ابعاد پرسشنامه شامل سه بعد محیطی (خانوادگی و فامیلی) ،فردی و اجتمباعی اسبت.
در پژوهش میرحسامی( )1111جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم ستواتت ،پرسشبنامه
1. Internet Addiction Test
2. DSM-V
3. Widyanto & McMurran
4. Kim, Ryu, Chon, Yeun, Choi, Seo, et al
5. Abuse Drugs Questionnaire
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در بین تعدادی از دانشجویان توزیع شد و پس از ارمینان از روایی پرسشنامه ،آلفای كرونبا برابر ببا
 1/73بهدست آمد.
ج) پرسشنامه هوش هیجانی :)EIQ(7این پرسشنامه توسط برادببری– گریبوز در سبال
 2114در  21آیتم ،با هدف سنجش هوشهیجانی رراحی شد و شامل چهار مولفه خودآگاهی ،خود
مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه میباشد .هنجاریابی آزمون توسط گنجبی ،میرهاشبمی و
ثابببت ( )1112در یببک نمونببه  16نفببری بببین  2نوبببت اجببرا و بببرای  4مهببارت تشببکیل دهنببد
هببوشهیجببانی و جمببع كببل نمببرات (هببوش هیجببانی) بببه ضببرای اعتبببار خودآگبباهی (،)1/71
خودمدیریتی( ،)1/17آگاهی اجتماعی ( ،)1/71مدیریت روابط( )1/76و هوش هیجبانی( )1/31دسبت
یافتند كه همه ضرای بهدست آمد در سطح  1/33معنی دار اسبت .روایبی ایبن آزمبون از رریبق
آزمون همتا یا موازی نیبز انجبام شد است ،بهروری كبه ایبن آزمبون ببه همبرا آزمبون هببوش
هیجبانی ببار-اُن در یبک گبرو  11نفبری اجبرا و ضبری همبسبتگی  1/61بدسبت آمبد كبه در
سطح  1/11معنی دار بود.
4
د) پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده ( :)MSPSSاین پرسشنامه توسط زیمت،
داهلم ،زیمت ،و فارلی 1در سال  1311جهت سنجش متییر حمایت اجتماعی درک شد رراحی شد
است .تعداد گویههای این پرسشنامه 12 ،گویه و شامل سه مولفه حمایت اجتماعی دریافبت شبد از
سوی خانواد  ،دوستان و دیگران میباشد .برور ،امسلی ،كید ،لوچنر و سدات4در سال  ،2111پایبایی
درونی این ابزار را در یک نمونه  711نفری از جوانان دبیرستان با استفاد از آلفای كرونببا  31 ،تبا
 16درصد برای خرد مقیاسهای این ابزار و  16درصد برای كل ابزار گبزارش نمبود انبد .سبلیمی،
جوكار و نیک پور( ،)1111ضری آلفای كرونبا سه بعد حمایبت اجتمباعی دریافبت شبد از سبوی
خانواد  ،دوستان و افراد مهم زندگی را به ترتی  13درصد 16 ،درصد و 12درصبد ذكبر نمبود انبد.
افشاری ( )1116رابطه مثبت و معناداری میان نمرات این مقیاس و خرد مقیاسهای آن با رضبایت
از زندگی بهدست آورد كه نشان دهند ی روایی همگرا و واگرای این مقیاس است.
ه) مقیاس راهبردهای مقابلهای :)WOCQ(0یک آزمون  66مباد ای اسبت كبه توسبط
تزاروس و فولکمن ( )1312ساخته شد است و این آزمون دارای  1زیبر مقیباس مقابلبه مسبتقیم،
فاصله گرفتن ،خودكنترلی ،رل حمایت اجتماعی ،پذیرش مستولیت ،گریز – اجتنباب ،حبل مسبتله
برنامهریزی شد و ارزیابی مجدد مثبت است 16 .عبارت این آزمون انحرافبی هسبتند و  21عببارت
دیگر شیو مقابله فرد را مورد ارزیابی قرار میدهند .ایبن پرسشبنامههبا در دو خوشبه راهببردهبای
1. Emotional Intelligence Questionnaire
(2. the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS
3. Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley
4. Bruwer , Emsley , Kidd , Lochner & Seedat
)5. Ways of Coping Questionnaire (WOCQ
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مقابلهای مسأله مدار و هیجانمدار ربقهبندی میشود .پایایی این آزمون در تحقیقبی ببا اسبتفاد از
آلفای كرونبا برابر  1/73بهدسبت آمبد اسبت (تزاروس .)1331 ،در تحقیبق علیپبور و همکباران
( ،)1113نیز پایایی این آزمون برابر  1/12بهدست آمد است .هم نین روایی ساز ایبن مقیباس در
پژوهش ندانی ،پاغوش و صادقی هسنیجه ( )1132با استفاد از روش تحلیل عامل محاسبه شد كبه
نتای تحلیل عاملی به روش اصلی با چرخش متعامد از نوع وادیماكس ،وجود دو عامل راهبرد مسأله
مدار و هیجانمدار در گویهها را نشان داد.
برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش مدلیابی معادتت ساختاری استفاد شد .داد ها به وسبیله
بیست و چهارمین ویرایش نرم افزار  SPSSو آموس  AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار به همرا ماتریس همبستگی بین متییرها ارانه شد است.
جدول  .1ميانگين ،انحراف استاندارد ،ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش
میانگین

متغیر

1/11
1/21
2/31
2/11
2/11
2/22

 - 1حمایت اجتماعی
 - 2هوش هیجانی
 - 1مساله مدار
 - 4هیجانمدار
 - 2اعتیاد به اینترنت
 - 6گرایش به مواد

انحراف
معیار
1/112
1/771
1/216
1/132
1/162
1/111

7

4

9

**1/677

2

6

0

**1/671

-

**1/173

**1/212

**1/614

**-1/427

**-1/412

**-1/433

**-1/174

-1/167

1/121

1/117

**1/216

**1/272

**1/111

-

پس از بررسی همبستگی بین متییرها ،پیش فرضهبای مبدلیبابی معبادتت سباختاری ماننبد
بررسی هم خطی بودن چندگانه ،خطی بودن رابطه ،نرمال بودن باقی ماند ها ،بررسی و نتای نشان
دادند كه تمام شاخصها در دامنه مطلوب قرار داشبتند .نمبرات پبرت و دور افتباد تبک متییبری و
چندمتییری شناسایی و بهرور موردی از تحلیل كنار گذاشته شدند.
در ادامه مدل مفهومی پژوهش از لحاظ انداز گیری با روش تحلیل عامل تأیید مورد بررسی قرار
گرفت .نتای نشان دادند كه با انجام چند اصالح ،مدل دارای شاخص بر ازش مناسبی اسبت .نتبای
در جدول  2ارانه شد است.
جدول  .2شاخص های برازش مدل اوليه و اصالح شده اندازهگيری
شاخصهای برازش
مدل اولیه
مدل اصالح شد

X2/df
6/411
1/441

GFI
1/131
1/321
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بعد از ارمینان از مناس بودن مدل انداز گیری ،دو فرضیه پژوهش یکی در حالت بدون حضور
میانجی و دومی در حالت حضور میانجی مورد آزمون قرار گرفت .مدل آزمون فرضیهها در شبکل ،1
ارانه شد است.

شکل .1مدل ساختاری پژوهش

براساس نتای جدول  ،1شاخصهای برازندگی مدل ساختاری نشان دادند ،مدل ساختاری اولیبه
فرضیه اول دارای برازش قابل قبولی است.
جدول  .3شاخص های برازندگی مدل ساختاری
شاخص های برازش
مدل ساختاری

X2 /df

GF1

CF1

RMSE8

1/414

1/137

1/311

1/114

نتای آزمون فرضیه اول نشان داد ،راهبردهبای مقابلبه ببا اسبترس و حمایبت اجتمباعی تباثیر
معنیداری بر هوشهیجانی دارند .راهبردهای مقابله با استرس و حمایت اجتماعی تباثیر معنبیداری
بر گرایش به سوءمصرف مواد دارند .راهبردهای مقابله با استرس و حمایت اجتماعی تاثیر معنیداری
بر اعتیاد به اینترنت دارند .هوشهیجانی تاثیر معنیداری بر گرایش به سبوءمصبرف دارد امبا تباثیر
معنیداری بر اعتیاد به اینترنت ندارد .هم نین نتای نشان دادند كبه  76/2درصبد واریبانس هبوش
هیجانی ،به وسیله متییرهای پیشبینی كنند آن (حمایبت اجتمباعی و راهبردهبای مقابلبه) 21/2
درصد واریانس گرایش به سوءمصرف مواد به وسیله متییرهای پیشبینی كنند آن (هوش هیجانی)
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و  41/4درصد واریانس اعتیاد به اینترنت به وسیله متییرهای پیش بین راهبردهای مقابلبه ،حمایبت
اجتماعی ،گرایش به مصرف مواد و هوشهیجانی تبیین شد است.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش ،مسیرها نامگذاری شدند و سپس با روش بارون  -كنی نقبش
میانجیگری هوشهیجانی مورد آزمون قرار گرفت .نتای نشان دادند مدل مشخص شد از نوع مدل
میانجیگری جزیی است و هوشهیجانی بهرور جزنی رابطه راهبردهای مقابلهای و حمایت اجتماعی
با گرایش به سوءمصرف را میانجیگری میكند ولی بر اعتیاد به اینترنبت اثبر معنبیداری از رریبق
میانجیگری ندارد.
براساس نتای جدول  ،4مدل میانجی در مقایسه با دو مدل دیگبر دارای شباخصهبای ببرازش
بهتری است.
جدول  .4مقایسه شاخص های برازش سه مدل
مدل
مدل كامل
مدل میانجی
مدل غیرمستقیم

X2/df

GFI

CFI

RMSCA

AIC

MECVI

6/211
1/441
1/121

1/113
1/131
1/111

1/141
1/312
1/317

1/127
1/114
1/131

711/121
416/211
422/274

2/171
1/137
1/111

براساس نتای جدول  ،4مدل میانجی در مقایسه با دو مدل دیگبر دارای شباخصهبای ببرازش
بهتری است.
جدول  . 5ضرایب مسير ساختاری فرضيه دوم اثرات ميانجی
اثر میانجی
راهبردهای مقابله  -هوش هیجانی
حمایت اجتماعی-هوش هیجانی
راهبردهای مقابله –اعتیاد به اینترنت
حمایت اجتماعی  -اعتیاد به اینترنت
هوش هیجانی  -اعتیاد به اینترنت
راهبردهای مقابله  -گرایش به مواد
حمایت اجتماعی  -گرایش به مواد
اعتیاد به اینترنت  -گرایش به مواد
هوش هیجانی –گرایش به مواد

b

B

1/241
1/426
-1/613
-1/112
1/121
1/113
-1/136
1/211
1/167

1/111
1/221
-1/423
-1/412
1/111
1/212
-1/221
1/711
1/166

انحراف معیار
1/116
1/164
1/172
1/113
1/121
1/116
1/177
1/121
1/133

C.R
2/176
7/174
-4/111
-1/226
1/114
2/311
-2/266
2/727
1/673

مسیر
a1
a2
c1
c3
b2
c2
c4
d
b1

براساس جدول  ،2ضرای ساختاری مدل میانجیگری هوشهیجانی ارانه شبد اسبت .در مبدل
میانجی متییرهای پیش بین  1441درصد اعتیاد به اینترنت و  1743درصد گرایش به مصرف مبواد را
تبیین میكند .یافته فرعی جال این است كه اعتیاد به اینترنت اثر معنی دار مثبتی ببر گبرایش ببه
مصرف مواد دارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به سوء مصرف مبواد ببر اسباس اعتیباد ببه اینترنبت و
حمایت اجتماعی ادراک شد و سبک های كنار آمدن با استرس با میانجیگری هبوشهیجبانی در
دانش آموزان متوسطه دور دوم انجام شد .براساس نتای حاصل ،متییرهای پبیش ببین حمایبت
اجتماعی ،راهبردهای مقابله با استرس و هوشهیجانی گرایش به مصرف مواد و اعتیاد به اینترنت
را به رور مستقیم پیشبینی كردند .در راستای نقبش حمایبت اجتمباعی ببر مصبرف مبواد نتبای
بهدست آمد با نتای پژوهشهای حاتمیان و كرمی ( ،)1137الهبی و صبفاریان روسبی (،)1136
همسونی دارد .با توجه به نتای پژوهش های انجام شد می توان بیبان كبرد كبه یکبی از دتیبل
گرایش افراد به مصرف مواد ،نبود حمایت اجتماعی است .سودمندی روانشناختی حمایت اجتماعی
ممکن است كه ناشی از اثر آن روی ارزیابی ذهنی عوامل فشار ،انتخاب شیو های موثر سازگاری،
عزت نفس و مهارت های فردی باشد .بررسیها نشان داد اند افرادی كه دارای حمایت اجتمباعی
بات هستند ،در رویارویی با رخدادهای فشارزای زندگی بیشتر ایستادگی میكننبد و از روشهبای
مقابله ای بهتری استفاد میكنند (مونرو ،برومت ،كنل و استینر .)1316 ،1در حبالی كبه افبزایش
نامالیمات اجتماعی و كمرن شدن حمایت اجتماعی موج می شبود افبراد احسباس تنهبایی و
سرخوردگی كنند و از روشهای مقابلهای ناسازگار و نامناس از جمله گرایش به سوءمصرف مواد
مخدر برای مواجهه با رویدادهای استرسزا استفاد كنند.
براساس بخش دیگر یافتهها ،حمایت اجتماعی یکی از عوامبل پبیش بینبی كننبد اعتیباد ببه
اینترنت است .نتیجه بهدست آمد با نتای پژوهشهای كاكاوند ،نیکاختر و سرداریپور (،)1136
رشیدیان و همکاران ( ،)1136مو ،چان ،چان و لو ،)2111( 2همسونی دارد .در تبیبین ایبن یافتبه،
میتوان گفت به نظر میرسد زمانی كه فرد از سوی اجتماع و خبانواد حمایبت مناسببی دریافبت
میكند ،ممکن است دچار این تحریف شناختی شود كه هیچ كس او را دوست ندارد و به او اهمیت
نمیدهد و و لذا احساس بیارزشی و پوچی نماید و و ناخودآگا ترجیح دهد كه در اینترنت وقبت
خود را بگذراند و به رریقی از احساس پوچی و كمبود عزت نفس رهایی یابد و ببا ایجباد رواببط
مجازی به گریز از این واقعیت بپردازد.
در راستای نقش سبک های مقابله ای در گرایش به سوء مصرف مواد نتای بهدسبت آمبد ببا
نتای پژوهش های بهادری خسروشاهی و خانجانی ( ،)1136رنجبر نوشری ،محمود علیلو ،اسبدی
مجر  ،قدرتی و نجارمباركی ( ،)1132همسونی دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت در فرایند مقابله ،مهارت های شناختی ،مهبارتهبایی ببرای
حل مسأله محسوب می شوند و فرد با ببه كبار بسبتن راهببرد مقابلبه ای كارآمبد مسبأله مبدار از
1. Monroe, Bromet, Connell & Steiner
2. Mo, Chan, Chan & Lau
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مهارت های شبناختی ببرای حبل مسأله استفاد می كنبد .ببر ایبن اسباس را هبای مقابلببه بببا
مشبکل مستقیماا بررسی می شوند و معموتا با یافتن را حل های مناسب برای مشبکل ،رضبایت
روان شناختی حاصل می شبود .از سبوی دیگر ایبن وضبعیت باعببث نظببم و انسببجام فکببری
می شبود و آشفتگی هیجانی را كاهش می دهبد .در سبایة انسببجام فکببری و آرامبش هیجبانی
بهدست آمد  ،منبع استرس نیبز بهتبر شناسبایی می شود و قاببل كنتبرل اسبت .بنبابراین قابببل
كنتبرل ببودن منبابع استرس باعث میشود ،فرد از سالمت روانی بهتری برخبوردار باشد و باعث
شود كه برای رفع استرس خود كمتر به مصبرف مبواد روی آورد (اپسبتین ،گبریفین و بوتبوین،1
.)2111
براساس یافته دیگر پژوهش ،راهبردهای مقابلهای در پیشبینی اعتیاد به اینترنت نقبش دارد.
یافته بهدست آمد با نتای پژوهشهای كشاورز ،موسوی و ار كبش ( ،)1134كبوربین ،فبارمر و
نولن  -نوكسما ) 2111( 2همسونی دارد .براساس پژوهش هبای انجبام شبد  ،چنان به افبراد ببه
راهبردهای مقابله ای كارامد مجهز نباشند و توانایی كمی برای درک هیجانهبای خبود و دیگبران
داشته باشند ،در برخورد با استرسها و بحرانه ا توان كمتری خواهنبد داشبت و مشبکالت رفتباری
بیشتری را به صورت پرخاشگری ،افسردگی و اضطراب نشان خواهند داد كه همه ایبن مشبکالت
رفتاری در گرایش نوجوانان به دنیای مجازی و فضای اینترنتبی مبوثر اسبت (زارعبی و اسبدی،
 .)1131بنابراین می توان چنین تبیین نمود ،علت اعتیاد نوجو انان به اینترنت ممکن است ناشی از
مقابله ناكارآمد و هیجان مدار با استرسها و تنشهبای دوران نوجبوانی (بهبادری خسروشباهی و
هاشمی نصرت آبادی ،)1131 ،و درنتیجه احساس ناتوانی در مقاببل مشبکالت و پنبا ببردن ببه
فضای اینترنتی برای فرار از حل مشکالت باشد.
براساس یافته دی گر پژوهش مبنی بر رابطه معنادار بین حمایت اجتماعی با هبوش هیجبانی،
نتیجه بهدست آمد با نتبای پبژوهش غفاریبان ،مظباهری ،رحمبن شبناس و اسبفندیاری مقبدم
( ،)1132همسونی دارد .نوجوانانی كه در زندگی ،خبانواد  ،دوسبتان و افبراد مهبم زنبدگی نقبش
حمایتگرانه ای برایشان ایفا مینمایند ،دارای شبکه ارتباری قوی تری هستند و از اعتماد به نفس
و مهارت های اجتماعی باتتری برخوردار خواهند بود كه همین یژگی ها در افزایش هوش هیجانی
آنها نقش مثبتی ایفا می نماید.
در راستای رابطه معنادار بین سبکهای مقابلهای با هوشهیجانی نتیجه بهدست آمد با نتای
پژوهش های حنانی و همکاران ( ،)1137بیرانوند ( )1134همسونی دارد .ببه بباور مببایر ()2111
هبوش هیجانی به عنوان مجموعبه ای از توانمنبدی هبای فببرد در ادراک ،مبدیریت و برونریبزی
مناس هیجبان ها ،می توانبد در برخبی شرایط به عنوان نوعی راهبببرد مقابلببهای عمببل كنببد
1. Epstein, Griffin & Botvin
2. Corbin, Farmer & Nolen-Hoekesma
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(ترینبداد و جانسون .)2112 ،1بنابراین هوش هیجانی و مقابله كارآمد یک تعامل دو ررفبه دارنبد
به رور ی كه نوجوانانی كه از راهبردهای كارآمد برای مقابله با مشبکالت اسبتفاد مبینماینبد ،از
توانایی باتتری برای ببرای مبسلط شبدن ببرمحبیط و اسبترسهبای خبود برخودارند ،حالت های
هیجانی خود را به نحو صحیح درک و ارزیابی میكنند و می توانند حالتهای خلقی خود را تنظیم
نمایند و می دانند چگونه و چه موقع احبساسات خبود را بیبان كننبد .ایبن قابلیت ها مقابله موفق
را میسر میسازد.
یافته دیگر پژوهش نقش هیجانی بر گرایش به سوءمصرف مواد را تایید نمود .نتیجه بهدست
آمد با نتای پژوهشهای جبرانیلی و حبیبی ( ،)1132لی ،ژان و لو ،)2111( 2پارولین ،سیمونلی،
كریستوفالو ،ساكو ،باسیاردی ،مارمنی ،و همکاران ،)2117( 1همسبونی دارد .در كبل پبژوهشهبا
نشان میدهد كه هوش هیجانی با اعتیاد به مواد مخدر رابطه منفی دارد .افراد با هبوش هیجبانی
بات می دانند چگونه در موقعیتهای مختلف بر انگیخته شوند .این افراد توانایی كافی ،برای فهبم
و تحلیل تجربههای هیجانی خود و دیگران را دارا هستند و این توانایی باعث می شود تا به تنظیم
هیجانات و ابراز مقاومت در برابر پذیرش رفتار های نا شایست از جمله گرایش به اعتیباد بپبردازد.
هم نین مولفههای هوش هیجانی هم ون مدیریت هیجانی ،توان تصمیمگیبری ،مهبار عواربف
خود و دیگران و مهارت های اجتماعی ،توانایی فرد را از میان برداشبتن كمبودهبا و خبودداری از
روی آوردن مجدد به مصرف مواد ،افزایش میدهد.هنگامی كه فرد برای مصرف مبواد از سبوی
دوستان تحت فشار قرار میگیرد ،مدیریت مؤثر هیجان بهعنوان یکی از مؤلفههای هوش هیجانی،
خطر مصرف را كاهش میدهد .توانایی مدیریت هیجانها باعث میشود كه فرد در موقعیتهایی
كه خطر مصرف باتست ،از راهبردهای مقابلهای مناس استفاد كند .افرادی كه هوش هیجبانی
باتیی دارند ،در پیشبینی خواستههای دیگران توانایی بیشتری دارند .آنهبا فشبارهای ناخواسبته
همساتن را درک و هیجانهای خود را بهتر مهار مبیكننبد و در نتیجبه در براببر مصبرف مبواد
مقاومت بیشتری نشان میدهند .در مقابل ،كسانی كه هوش هیجانی پانینی ،دارند ،برای مقابله با
هیجانهای منفی خود ،عموما بهسوی مصرف مواد میروند.
در راستای نقش هوش هیجانی بر اعتیاد به اینترنت نتای نشان داد ،رابطبه معنبیداری ببین
هوش هیجانی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان وجود ندارد .در حالی كه در پژوهشهبای قبلبی از
4
جمله روزبهانی و قدیمی ( ،)1132سارایوا ،ایسگال هادو ،پرنیر ،مونترو ،افونسو ،لوریتر و همکاران
( ،)2111این رابطه مورد تأیید قرار گرفته است .در تبیین نتیجه بهدست آمد می توان عنوان نمود
امروز به دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه های مختلف اینترنتی جهبت برقبراری ارتباربات
1. Trinidad & Johnson
2. Li, Zang & Liu
3. Parolin, Simonelli, A., Cristofalo, Sacco, Bacciardi, Maremmani
4. Saraiva, J., Esgalhado, G., Pereira, H., Monteiro, S., Afonso, R. M., & Loureiro
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گسترد با دنیای بیرون به صورت مجازی ،بنابراین حتی نوجوانایی كه از هبوش هیجبانی بباتیی
برخوردارند ،از این شبکه های و فضای ارتباری حاصل از دنیای اینترنتبی ببرای برقبراری ارتببا
استفاد می نمایند و بنابراین هوش هیجانی بات و پایین نمیتواند بهعنوان عامل مرتبط ببا میبزان
اعتیاد نوجوانان به اینترنت دانست.
در نهایت نتای آزمون بررسی نقش متییر میانجیگر هوش هیجانی نشبان داد ،راهبردهبای
مقابله و حمایت اجتماعی از رریق هوش هیجانی بر گرایش به مبواد اثبر میبانجیگری جزیبی
می گذارند ولی بر اعتیاد به اینترنت اثر معنی داری از رریق میانجیگری هوش هیجانی ندارنبد.
نوجوانانی كه از راهبردهای مقابله ای كارآمد برخوردار هستند ،در هنگام مواجهه با تبنش هبا و
مشکالت قادرند ،استرس های خود را مدیریت و به جای هیجانات منفی ،به حل منطقی مسانل
بپردازند كه یکی از این راهبردهای حل مساله در مقابله با مشکالت ،بر قراری ارتبارات كارآمد
با افراد مناس می باشد .به عبارت دیگر توانمندی بیشتری در مدیریت رواببط خبود ببه خبرج
می دهند كه این موضوع حاكی از هوش هیجانی باتتر است و این هبوش هیجبانی بباتتر ببر
توانایی نوجوان در تدارک منابع حمایت عارفی فراوان تبر و نیرومنبدتر و ببر قابلیبت افبراد در
اجتناب از موقعیتهای استرس زا و ایجاد شرایط عارفی خوشایند تأثیر میگذارد و به عنوان یک
عامل حفاظتی در برابر استرس عمل می كند (فرنانبدز وایکسبترمرا )2116 ،1و در براببر فشبار،
مصرف مواد از سوی دیگران ،مقاومت بیشتری نشان خواهند داد (نصیری ،بخشی پور رودسری
و نصیری .)1131 ،هم نین نوجوانی كه از حمایت اجتماعی باتتری برخوردار است ،به دلیبل
شبکه های ارتباری قوی تر ،اعتماد به نفس و مهارت های اجتماعی باتتر ،از توانمندی باتتری
در مدیریت هیجانات در روابط بین فردی برخوردار خواهد بود و در مواجهه با شرایط استرس زا،
با بهر گیری از شبکه ارتباری و حمایت گری كه در اختیار دارد ،هیجانات منفی خود را مدیریت
نمود و با تصمیم گیری منقی تر دست به رفتارهای صحیح زد و از رفتارهای پرخطبر و ناسبالم
مانند سوء مصرف مواد پرهیز می نماید.
در تبیین عدم میانجگیری هوش هیجانی در رابطه بین ر اهبردهای مقابله و حمایت اجتمباعی
با اعتیاد به اینترنت می توان عنوان نمود ،اگرچه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای میتواند
در اعتیاد به اینترنت نوجوانان نقش داشته باشد اما بر اساس رویکبرد سیسبتمی مبنبی ببر تعبداد
عوامل مسب یبک مسبأله ممکبن اسبت حمایبت اجتمباعی و راهبردهبای مقابلبه ای از رریبق
هوشهیجانی این كار را انجام ندهد .چرا كه در دنیای امروزی همه نوجوانان چه با هوشهیجانی
بات و چه با هوش هیجانی پایین برای برقراری روابط در شبکه های اجتماعی كه جذابیت بباتیی
برای آنها دارد ،از اینترنت استفاد می نماید و هوش هیجانی نمیتواند به عنوان عاملی كه مبانع از
وابستگی آنها به اینترنت باشد ،در نظر گرفته شود.
1. Ferrandez & Extremera

710

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوپنجم،پاییز8931


پژوهش

بر پایة یافته های پژوهش های انجام شد می توان عنبوان كبرد كبه ببرای كباهش گبرایش
نوجوانان به رفتارهای اعتیادآور ،باید با گسترش شبکةهای حمایت اجتماعی و آموزش راهبردهای
مقابله ای كارآمد ،آنها را در مواجهه با موقعیت های خطرساز مصرف مواد و وابستگی افراربی ببه
اینترنت مصون سازی كرد .هم نین نظر به اینکه هوش هیجانی ،قابل آموزش و ارتقا مبیباشبد،
می توان امیدوار بود كه با ارتقا هوش هیجانی نوجوانان ،از گبرایش نوجوانبان ببه مصبرف مبواد
اعتیادآور پیشگیری نمود.
منابع
 الهی ،كتایون ،صفاریان روسی ،محمدرضا .)1136( .رابطبه حمایبت اجتمباعی ادراک شبد وخودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان .روان شناسبی اجتمباعی .مقالبه  ،1دور ،2
شمار . 11-73 ،42
 بهادری خسروشاهی ،جعفر ،هاشمی نصرت آباد ،تورج .)1131( .رابطه سبک هبای دلبسبتگی،راهبردهای مقابله ای و سالمت روانی با اعتیاد به اینترنت .روان شناسی تحبولی :روانشناسبان
ایرانی.111-177 4)11(1 4
 بهبهانی ،محمدرضا .)1132( .مقایسه سالمت روان ،خطرپذیری و گرایش به مبواد مخبدر درنوجوانان با بلوغ زودرس و بلوغ عادی .پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد واحد رودهن.
 بیرانوند نورالدین ،كمیلی حسین ،حیدری حشمت اله .)1134(.بررسی رابطه هوش هیجانی بباسبکهای مقابله با استرس درپرستاران .مجله بالینی پرستاری و مامایی; 43-41: )1( 4
 جبرانیلی ،هاشم ،حبیبی ،مجتبی .)1132( .نقش تعدیل كنند هوش هیجانی در رابطبه ببا اثبرآمادگی برای اعتیاد بر مصرف مواد .دستاوردهای روانشناسی بالینی.63-14:)1(2 ،
 جعفری ،نسیم ،فاتحی زاد  ،مریم .)1131( .پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانیدر دانشجویان دانشگا اصفهان ،فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردی،)1( 12 ،
73-16
 چلبی ،مسعود .)1132( .جامعه شناسی نظم تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ،تهران :نشرنی.
 حاتمیان پیمان ،كرمی ،جهانگیر .)1137( .نقش تعدیل كنند حمایت اجتماعی در پبیشبینبیگرایش به مصرف مواد روانگردان در ارتبا بامتییرهای شناختی در بین پرسبتاران .آمبوزش
پرستاری ; .3-1: )1( 7
 حاجلو ،نادر ،جعفری ،عیسی .)1134( .نقش استرس ادراک شد  ،هیجبان خبواهی و حمایبتاجتماعی در اعتیاد ،فصلنامه روان شناسی سالمت ،شمار .11-11 ،16
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حاجی زاد میمندی ،مسعود ،وكیلی قاسم آباد ،سمیه ،میرمنگر  ،اكرم .)1132( .بررسی رابطه
عوامل روانی اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعه موردی :دانشجویان دختر دانشگا یبزد) .زن
در فرهن و هنر (پژوهش زنان) :زمستان  ،1132دور  ،1شمار .471-432 ،4
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پرستاری.26-13: )1( 11 ;1137 .
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نوروز .)1131( .خطرپذیری مصرف سیگار در نوجوانان :ارانه مدل تعاملی نظبارت والبدینی و
همنشینی با همساتن منحرف ،مجله دانش و تندرستی ،دور  ،3ش.67-61 :1
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فصلنامه اندیشه و رفتار. 43-62 ،)6( 2 ،
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كنگر بین المللی توانمند سازی جامعه در حوز علوم اجتماعی ،روان شناسی و علبوم تربیتبی،
تهران ،مركز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
زارعی ،سلمان ،اسدی ،زهرا .)1131( .مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبکهبای مقابلبه ببا
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غالمرضا ،منتظری مقدم ،علی ،میرزایی ،الهه ،ندیم ،ابوالحسن .)1136(.تهبران :رشبد ،چباپ
هشتم.
سلیمی ،عظیمه ،جوكار ،بهرام ،جوكار ،بهرام ،نیک پور ،روشنک .)1111( .ارتبارات اینترنتبی
در زندگی :بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احسباس تنهبایی در اسبتفاد از اینترنبت.
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.16-71
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.16-7 4)12(4
گنجببی ،حمببز  ،میرهاشببمی ،مالببک ،ثابببت ،مهببرداد( .)1112هنجاریببابی مقببدماتی آزمببون
هوشهیجانی برادبری  -گریوز ،فصلنامه روانشناسی كاربردی ،سال اول ،شمار .21-12 ،2
میرحسامی ،شریف .)1111( .بررسی نقش خانواد در گرایش جوانان و نوجوانبان ببه اعتیباد.
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مصرف مواد بر اساس عزت نفس و مؤلفههای هوشهیجانی  .اعتیادپژوهی ،سال هشتم پاییز
 1131شمار .11
نصیری ،فخرالسادات ،عبدالملکی ،شوبو .) 1132( .تبیین ارتبا حمایت اجتماعی ادراک شبد
با كیفیت زندگی ببا نقبش میبانجی اسبترس ادراک شبد در زنبان سرپرسبت خبانوار شبهر
سنندج .جامعه شناسی كاربردی.33-116: )4(27 ،
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