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این تحقیق با هدف پیش بینی رابطه بین تاب آوری و هیجانخواهی 
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جامعه آماری در این پژوهش . تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود

نفر به روش  903نفر از  زندانیان شهر بهبهان بودند که  055شامل 

جهت . اده به عنوان نمونه انتخاب شدندنمونه گیری تصادفی س

سنجش متغیر ها از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن 

و گرایش ( 3559)،پرسشنامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون(9393)

روش های . استفاده شد( 9931)رستمی و همکارانشبه اعتیادپذیری 

جداول فراوانی، توزیع )تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی

وآمار ( اوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، انحراف معیارفر

آزمونهای همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون  استنباطی شامل

نتایج این تحقیق نشان داد که بین تاب آوری و . چندگانه استفاده شد

 .هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه وجود دارد

 زندانیان ،اعتیاد، هیجانخواهی ،بین تاب آوری  :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 
Journal of Emerging Trends in Psychology 

P 1, issue4, August 2016  

ISSN: 2476-5910 
Investigating the Relationship Between Resilience 

and Excitement with Addictive Attitudes in the 

Prisoners of Behbahan City 

Ahmad Reza Azadeh 

 

Abstract 

The purpose of this study was to predict the 

relationship between resilience and excitement 

with addiction tendency in prisoners in Behbahan. 

This descriptive study was correlational. The 

statistical population in this research was 500 

prisoners in Behbahan city. 359 people were 

selected by simple random sampling. To measure 

the variables, Zuckerman's Excitement 

Questionnaire (1979), Conner and Davidson's 

Persistence Questionnaire (2003), and the 

addictive tendency of Rustami and his associates 

(2007) were used. The data were analyzed using 

descriptive statistics (frequency tables, frequency 

distribution, frequency percentage, cumulative 

frequency, mean, standard deviation) and 

inferential statistics including correlation tests, 

variance analysis and multiple regression. The 

results of this study showed that there is a 

relationship between the tendency towards 

addiction and addiction in the prisoners. 
Keywords: Resilience, Excitement, Addiction, 

Prisoners
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 :مقدمه-6-6

 اجتماعی، مشکالت ترین مهم از یکى و باشد یم جوانان و نوجوانان مورد در ویژه به دردناك واقعیتی مخدر مواد به اعتیاد

 در اجتماعى رکود موجب شده، محسوب بشرى جامعه براى جدى تهدیدى آن از ناشى عوارض که است بهداشتى و اقتصادى

 فرهنگى هنجارهاى و ها ارزش از بسیارى سقوط ساز زمینه آن از حاصل هاى ویرانگری همچنین .شودی م مختلف هاى زمینه

 عوامل مواد، به گرایش در (.9930استبرقی،) اندازد مى مخاطره به جدى طور به را جامعه سالمت ترتیب بدین شده، اخالقى و

 ارثی، استعداد نوجوانی، دوره شرایط فردی، آمیزمخاطره عوامل جمله از .است دخیل فردی اجتماعی، اقتصادی، زیستی، متعدد

 و ارثی استعداد میان این در استو توجه قابل افراد از بعضی بر مواد خوشایند تأثیر و مواد به  مثبت نگرش شخصیتی، صفات

 مراحل پیشگیری، سهولت بر افراد،عالوه این شناسایی با و دارد پرخطر افراد شناسایی در ای ویژه  جایگاه شخصیتی صفات

 به افراد که است شخصیتیی خواه هیجان ابعاد ایناز یکی دهستن شروع قابل تر سریع لزوم صورت در نیز بخشی توان و درمان

 )دگیرنمی قرار گروه دو این میان در تعدادی و کم بسیار برخی و طلبند هیجان بسیار برخی .برخودارند آن از متفاوتی میزان

 با ها آن .زنند می مختلفی کارهای به دست بهینه برانگیختگی سطح آوردن دست به برای خواه هیجان افراد(.9930،بلوچی

تحقیقات . هستند تحریك  دریافت دنبال به بلکه بگذارند، تأثیر دیگران بر که این دلیل به نه کنند،ی م معاشرت مختلفی افراد

 در میزان این .کردند می مصرف مخدر مواد نوع ازیك بیش یا یك داشتند باالیی خواهی هیجان که دانشجویانینشان داد که 

 بیشترین که آیندیم حساب به ازمتغیرهایی سن و جنس که است معتقد .بود درصد 93 پایین، خواهی هیجان با دانشجویان

 ایران در شخصیتی باساختار مواد مصرف سوء ارتباط زمینه در متعددی تحقیقات (.9930،قبادی )دارند یخواه هیجان با ارتباط

بنابراین  (.9930،غالمی ) اند کرده حمایت مواد مصرف سوء کننده مستعد عامل عنوان به خواهی هیجان ازکه  است شده انجام

 .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهر بهبهان می باشد

 بیان مساله -2-6

دهد  تحقیقات نشان می. سوء مصرف مواد مخدر یکی از مشکالت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مهم در بسیاری از کشورهاست

که اعتیاد به مواد مخدر چند وجهی یا چند عاملی است و عوامل مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و ژنتیکی در این زمینه 

های مزمن و طرد شدگی افراد و گروه های خاص در  آسیب اجتماعی است که ریشه در محرومیتاعتیاد نوعی . دخیل است

دالیل مختلفی برای گرایش به مواد مخدر وجود . جوامع مختلف دارد و هزینه های زیادی را به جوامع تحمیل می کند

می روند و برخی دیگر سعی می کنند خود را برخی افراد برای پذیرفته شدن در جامعه به سمت مواد  (.9931 آبیز، غالمی)دارد

از این رو یکی از حوزه های مورد مطالعه روانشناسی اجتماعی بررسی عوامل تاثیر گذار بر . رشد یافته تر و بزرگتر جلوه دهند

نوعی تسلیم همنوایی حوزه نسبتاً وسیعی را شامل می شود و معموالً به . اجتمایی است، که شامل اطاعت و همنوایی است  نفوذ

همنوایی یا همرنگی جلوه ای از قدرت و نفوذ اجتماع است و می توان آن را به تسلیم شدن به . در برابر نفوذ گروهی اشاره دارد

. فشارهای گروهی وقتی که تقاضای مستقیمی از سوی گروه در مورد همرنگ شدن فرد با گروه ابراز نشده باشد تعریف کرد

تقریباً اکثر تحقیقات محققین نشان می دهد که زنان . وایی مؤثرند، یکی از این عوامل جنسیت استعوامل زیادی در بروز همن

همچنین هر چه شباهت بین فرد و گروه بیشتر باشد همنوایی بیشتر رخ می . بیش از مردان دست به همنوایی می زنند

 ..ار باشد یکی از این عوامل تاب اوری می باشدعوامل بسیاری می تواند در کاهش این امر تاثیر گذ(.9933 پور، کرم)دهد

روانشناسان همیشه سعی کرده اند این قابلیت انسان را برای .تاب آوری ظرفیتی است برای مقاومت در برابر استرس وفاجعه 

ندگی خود افراد وجوامع میتوانند حتی پس از مصیبتهای ویرانگربه بازسازی ز.سازگاری و غلبه بر خطر وسختیها افزایش دهند

تاب آوری .تاب آوری به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار وپاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است.بپردازند

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87&queryWr=%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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استرس را محدود نمیکند،مشکالت زندگی را پاك نمیکند،بلکه به افراد قدرت میدهد تابا مشکالت پیش رو مقابله ی سالم 

به بیان دیگر فرد تاب آور یعنی کسی که دربرقراری تعادل .یندوبا جریان زندگی حرکت کنندداشته باشند،برسختی ها فائق آ

البته معنای تاب آوری فقط این نیست که در برابر آسیبها یاشرایط تهدیدکننده .روانی در شرایط دشوار، توانمند است–زیستی 

ته باشیم،بلکه در عمق ،معنای آن ،شرکت وحضور فعال پایدار بمانیم ودر روبه روشدن باشرایط خطرناك حالتی انفعالی داش

برخی روانشناسان باور دارند که تاب آوری باز پشت به تعادل اولیه یارسیدن به .وسازنده ی ما،در محیط پیرامونمان می باشد

هم تعادل سطح باالتر در شرایط تهدید کننده است وازاین روست که سازگاری موفق در زندگی و شغل فرد را فرا

 (.9935محمدی،)میکند

، یکی از های خطرناك نقش مهمی داشته باشندمطالعات مختلف نشان داده عوامل شخصیتی می تواند در دست زدن به رفتار

. این عوامل که نقش آن در سوء مصرف مواد مورد توجه بسیار قرار گرفته است ویژگی هیجان خواهی و مولفه های آن است

، تجارب جدید و تمایل به پذیرش خطرات ه چیزهای تازه ، احساسهای پیچیدهخصیصه ای که با نیاز بزاکرمن هیجان خواهی را 

او هیجان خواهی را با نظریه سطح بهینه . فیزیکی و اجتماعی برای کسب چنین تجاربی شناسایی می شود تعریف می کند

وردار نباشد تالش می کند که با تحریکات حسی و هنگامی که فردی از سطح بهینه انگیختگی برخ. انگیختگی مرتبط می داند

افراد هیجان خواه در برابر تجارب و . تجارب جدید ، متنوع و پیچیده در محیط خود به سطح بهینه انگیختگی دست یابد

 پژوهش ها نشان(. 9939محوی شیرازی،)محرکات تکراری زودتر خسته و درمانده شده، در برابر تحریکات درونی حساس ترند 

گرچه آمادگی برای هیجان خواهی اساس . داده هیجان خواهی با سطح منوآمین اکسیداز و سطح تسترسترون نیز رابطه دارد

بررسی های انجام شده در زمینه . زیست شناختی دارد ، اما فرهنگ، یادگیری و شناخت نقش محوری در تحول و ابراز آن دارد

شان دادند که هیجان خواهی می تواند یك پیش بینی کننده مهم برای مصرف رابطه بین هیجان خواهی و سوء مصرف مواد ن

مصرف مواد در میان نوجوانان و برخی بررسی ها نیز هیجان طلبی را با آغاز زودترو سطوح باالتر  (.9930،نیازی )مواد باشد

مطالعات مختلف ویژگی های متفاوتی از هیجان خواهی را با سوء (. پدرسون به نقل از کاپستین)بزرگساالن مرتبط دانسته اند 

برخی ویژگی های تازه جویی و تجربه خواهی برخی بازداری زدایی و گروهی  (.9933،پور کرم)مصرف مواد مرتبط دانسته اند

ز عوامل مذکور را همراه با ماجراجویی  در پیش بینی سوء مصرف مواد یا بازگشت مجدد به مصرف موثر دانسته دیگر نی

اعتقاد بر این است که نتایج متفاوت پژوهشهای مختلف به دلیل تاثیر تفاوتهای فرهنگی در مولفه های سازه هیجان خواهی .اند

از آنجا که عدم شناخت علمی ویژگی های شخصیتی معتادان هر منطقه می تواند  (.9935کیامرثی،)در مناطق مختلف می باشد

، این خوزستانمنجر به ناکارآمدی روشهای پیشگیری و درمان باشد و همچنین با توجه به عدم انجام چنین پژوهش در استان 

همچنین تعیین میزان هر یك از مولفه مطالعه با هدف مقایسه میزان تفاوت ویژگی هیجان خواهی در افراد معتاد و بهنجار و 

افزون بر آن میزان هیجان خواهی بر پایه نوع ماده مصرفی  مدت مصرف و سن  .های آن در افراد سالم و معتاد انجام می گیرد

بدیهی است که با شناخت این عوامل بهتر می توان افراد در معرض خطر اعتیاد را . شروع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت

با توجه به مطالب ارائه . شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه و ترك را به صورت هدفمندتر و اختصاصی تر برنامه ریزی نمود

شده هدف این تحقیق پاسخ می باشد که آیا بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهر بهبهان رابطه 

 وجود دارد؟ 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 :دهتحقیقات انجام ش-5-2

 پژوهشهای انجام شده در داخل کشور-6-5-2
مقایسه هیجان خواهی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان   عنوان با تحقیقی(9930)جدیری 

یافته های تحقیق نشان داد که بین زیرمقیاس های تجربه طلبی،  .داد جامان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان

 .ماجراجویی، مالل پذیری و هیجان خواهی کلی مربوط به هیجانخواهی و آمادگی اعتیاد به مواد مخدر تفاوت معنادار وجود دارد

ساله معتاد به اینترنت 15-19نوجوانان بررسی صفت هیجان خواهی و پنج عامل شخصیت در   عنوان با تحقیقی(9931) آزادنیا

یافته ها نشان داد بین ویژگی های شخصیتی و هیجان خواهی در نوجوانان عادی و وابسته  .داد انجام آن با افراد عادیسه ومقای

به اینترنت تفاوت وجود دارد همچنین در پنج ویژگی شخصیتی وصفت هیجان خواهی بین نوجوانان دختر و پسر معتاد به 

ینترنت تفاوت معناداری وجود ندارد در نتیجه صفت هیجانخواهی و ویژگیهای شخصیتی نوجوانان وابستگی به اینترنت را در ا

روابط ساده و چندگانه تنوع طلبی، ماجراجویی و ابراز وجود با  عنوان با تحقیقی (9931) جدیدی .کنند آنان پیش بینی می

های تحقیق  یافته .داد انجام نمواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفها آمادگی اعتیاد به

نشان داد که بین دو زیرمقیاس تنوعطلبی وماجراجویی مربوط به هیجان خواهی و آمادگی اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنادار 

و بین هیجان خواهی و ابراز وجود  ( P< 0/01)همچنین بین ابرازوجود و آمادگی اعتیاد به مواد مخدر (P< 0/01 )وجود دارد

عالوه بر این، تنوعطلبی هیجانخواهی توانست با  (P< 0/05 )آمادگی اعتیاد به مواد مخدر رابطهمعنادار وجود داردو 

 بینی نماید درصد، آمادگی اعتیاد به مواد مخدر پیش5/99-درصد و ابراز وجود 5/33درصد، ماجراجویی هیجان خواهی 5/19

 انجام خصوصیات روانشناختی کاربران: مروری بر عوامل موثر در ایجاد اعتیاد اینترنتی عنوان با تحقیقی در(9931) منصوری 

نتایج این مطالعات نشان میدهد کهسن رشدی، جنسیت، خصوصیات شخصیتی، نوع دلبستگی، هوش هیجانی و سبکهای  .داد

 با تحقیقی(9931)مهران علی پور .مقابله در برابر استرس، بر نحوه ی استفاده و احتمال اعتیاد به اینترنت در افراد موثر است

ابزار اندازه گیری پرسشنامه های تاب  .دادند انجام دانشجویان دختر شهر اصفهان رابطه تاب آوری با گرایش به اعتیاد در  عنوان

یافته ها با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل . آوری کانر و دیویدسون و مقیاس گرایش به اعتیاد زرگر بود

 90/3ابطه منفی معنی دار وجود دارد و حدود رگرسیون نشان داد که میان تاب آوری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دختر، ر

 و پرخاشگری رابطه بررسی عنوان با تحقیقی در (9933)دوستیان .درصد واریانس گرایش به اعتیاد را تاب آوری تعیین می کند

قدرت پیش نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر پرخاشگری از .داد انجام پسر دانشجویان در اعتیاد، به آمادگی با تکانشگری

هدف ارتباط سبك های دلبستگی و تاب آوری با استعداد (9933)مومنی .بینی باالیی برای گرایش به اعتیاد برخودار می باشد

یافته های پژوهش نشان داد که بین سبك های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با گرایش به  .داد انجاماعتیاد در بین دانشجویان 

اعتیاد به مواد مخدر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین تابآوری و سبك دلبستگی ایمن با گرایش به اعتیاد رابطه معکوس 

ژوهش میتوان دریچهی تازهای از پژوهشهای مربوط به زمینه با توجه به یافتههای پ: بحث و نتیجهگیری. و معنادار به دست آمد

 .سبکهای دلبستگی و تاب آوری و راحلهای کاهش گرایش افراد به مصرف مواد مخدر گشود

با استرس، هیجان خواهی و خودکارآمدی با استعداد سوء مصرف  تعیین ارتباط راهبردهای مقابله(9935)ابوالقاسمی و کیامرثی 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که خودکارآمدی، هیجان خواهی، راهبردهای مقابله  .دادند انجاممواد در دانشجویان 

نتایج تحلیل . داری دارندهیجان مدار و راهبردهای مقابله مساله مدار با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان رابطه معنا

رگرسیون چند متغیری نشان داد که خودکارآمدی، هیجان خواهی و راهبردهای مقابله با استرس می تواند استعداد سوء مصرف 

 بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت(9935)خانجانی  .مواد در دانشجویان را پیش بینی می کنند

https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_096=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_096=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html
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تفاوت معنی داری بین گروه معتاد و عادی در هیجان خواهی کلی و زیر مقیاس های آن شامل ماجراجویی، : یافته ها .داد انجام

مالل پذیری، تنوع طلبی و هیجان خواهی نشان دادند و افراد معتاد در هیجان خواهی کلی و زیر مقیاس های هیجان خواهی 

معتاد نسبت به زنان معتاد در هیجان خواهی، تنوع طلبی، ماجراجویی و همچنین مردان . نسبت به افراد عادی باالتر بودند

اما بین زنان و مردان معتاد در مولفه های مالل پذیری، تجربه طلبی و گریز از بازداری . هیجان خواهی کل باالتر از زنان بودند

واهی با میزان رضایت زناشویی، جنس، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هیجان خ(9935)کجباف .تفاوت معنی دار نبود

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین هیجان خواهی و میزان . انجام دادسطح تحصیالت، طول مدت زناشویی و تفاوت سنی 

 (9933)حسینی. واهی و سطح تحصیالت معنادار بودنیز رابطه هیجان خ(. r=-0.168)رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد 

انجام  ممسنی شهرستان دبیرستانی آموزان شدان بین در مخدر مواد مصرف به نگرش و بین هیجانخواهیه رابط رسیبر هدفبا 

 افزایش هیجا با و دارد وجود رابطه جنس، دو هر در مخدر مواد مصرف به نگرش و نخواهی هیجا بین که نشان داد یافته ها. داد

 .نشد رابطه تأیید این نخواه هیجا افراد در حال این با .می شود بیشتر مخدر مواد مصرف به افراد نگرش نخواهی،

 :پژوهشهای انجام شده در خارج کشور-2-5-2
 بین که داد نشان تحقیق این نتایج .پرداختند عاتیاد با هیجانخواهی بین رابطه بررسی به تحقیقی در(3599)یوکیکا

 تحقیقات نتایج .کند بینی پیش را اعتیاد به گرایش %90 حدود میتواند متغیر این و دارد وجود قوی رابطه اعتیاد با هیجانخواهی

 گرایش و کنترل در آوری تاب که داد نشان مالزی کشور در اعتیاد کننده بینی پیش عومال عنوان با (3599)همکاران و چنگ

تاب آوری و هیجانخواهی با نشان داد که بین ( 3599)نتایج تحقیقات جیسون و همکاران .دارد چشمگیری تاثیر اعتیاد به

گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد و از بین مولفه های هیجانخواهی ماجراجویی، تجربه جویی بیشترین رابطه را با گرایش به 

انجام شد نشان داده شد که عالوه بر نقش عوامل جمعیت شناختی (3599)در تحقیقی که توسط ویا .مواد مخد و اعتیاد دارند

 .تاب آوری، هیجانخواهی،هوش هیجانی و سالمت روان میتوانند در میزان و گرایش به مواد تاثیر گذار باشند متغییرهای

 و دارد وجود رابطه متغیر دو این بین که دادند نشان اعتیاد به گرایش و هیجانخواهی عنوان با تحقیق در(3599)همکاران و پیر

با گرایش به اعتیاد رابطه  حساسیت نسبت به یکنواختی ،ماجراجویی ،ویی، بازداری زدایی، تجربه ج،هیجان زدگی های مولفه

 .پرداختند اعتیاد به گرایش و میزان در زیادی عوامل بررسی به آن کنترل و اعتیاد عنوان با تحقیقی در(3599)لورا .وجود دارد

 .باشد داشته مستقیم تاثیر پدیده نای به گرایش در میتوانند هیجانخواهی و آوری تاب که داد نشان تحقیق این نتایج

 رفتارهای و پرخاشگری که داد نشان نتایج . دادند قرار بررسی مورد را نوجوان 099 پژوهشی در(3599)9ایپستن،باتوین

  افیونی مواد مصرف و پرخاشگری بین رابطه بررسی عنوان تحقیق در(3599)3جف.دارد ارتباط مواد مصرف شروع با ناسازگارانه

 (3553)9ساتسیووگل .دارد مثبت همبستگی افیونی مواد مصرف با پرخاشگری بین که داد نشان تحقیق این نتایج .دادند انجام

 گرایش و پرخاشگری بین که داد نشان .دادند نجام نوجوانان در الکل به گرایش و پرخاشگری بین بین رابطه عنوان با تحقیق در

 پرخاشگری مواد، به گرایش کنندة بینی پیش عوامل بین از که دهد می نشان(3553)1ویلیامز .دارد وجود معنادار رابطة الکل به

 .دارد بیشتری اهمیت

                                                             
1 : Ipsen, Batvyn 
2
 : Jeff 

3 :Satseou gell 
4 : Williams 
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 ، نمونه آماری و روش نمونه گیریجامعه آماری9-6

در زندان بهبهان زندانی هستند که  30-31که در سال  زندانیان شهر بهبهانشامل کلیه جامعه آماری این پژوهش شامل 

از جامعه  زندانیان شهر بهبهاننفر  903نمونه این پژوهش مشتمل بر  .نفر می باشد مورد بررسی قرار گرفتند 055مشتمل به 

استفاده شد که برای انتخاب آنها از روش نمونه  (9395)مذکور می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان

فرایند انتخاب گروه نمونه در این پژوهش بدین ترتیب بود که پرسشنامه ها به .شدبه روش تصادفی ساده انتخاب خواهد گیری 

 .پرسشنامه تحویل داده شد 903نفر از زندانیان که به طور تصادفی انتخاب شدند توزیع شد و نهایتا  995صورت تصادفی بین 

 طرح پژوهش9-9

این پژوهش از نوع همبستگی می باشد در پژوهش همبستگی،پژوهشگر دو یا چند دسته از اطالعات مربوط به یك گروه با یك 

دسته اطالعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد این روش برای میزان مطالعه میزان تغییرات در یك یا چند عامل در اثرات 

ر این طرح صرفآدرجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی می شود پژوهشگر در تغییرات یك یا چند عامل دیگر است د

 .می باشدبررسی رابطه بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهرستان بهبهان این پژوهش به دنبال 

 ابزار اندازه گیری-9-9

 :پرسشنامه هیجان خواهی -6-1-9
 مواد تا شد هنجاریابی شیرازی محوی توسط کشورمان در ساخته شد که (9393)توسط زاکرمن بار ناولی برای آن پنجم شکل

 .است ماده هر در ب و الف دوعبارت با 15 تا 9 از ماده 15 مقیاس این نامه پرسش.شود منطبق ایرانی فرهنگ با مقیاس این

 با هماهنگ وی پاسخ اگر .بگذارد عالمت ماده هر به مربوطه مربعات از یکی در صداقت با باید هرماده ازخواندن پس آزمودنی

 صفر از که آزمودنی نمرات شمارش از پس.کند می دریافت نمره یك کلید با هماهنگ پاسخ هر ازای باشددر هگذاری نمر کلید

   .شود می مشخص فرد خواهی هیجان نمره باشد، نوسان در تواند می 15 تا

تحقیق حاضــر، ضرایب پایایی پرسشنامه هیجان خواهی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و در  :و روایی آزمون پایایی

 .می باشد که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه مذکور است 95/5و  31/5تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 

 :سوالی25پرسشنامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون-2-1-9
جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار (3559)توسط کانر و دیویدسون.گویه می باشد30در این پرسشنامه مقیاس شامل

شامل حس توانایی فردی مقاومت در . این مقیاس ابعاد مختلف تاب آوری را مورد بررسی قرار می دهد.وتهدیدتهیه شده است

غرایز فردی حس حمایت وامنیت اجتماعی ایمان روحانی در رویکرد عمل  برابر تاثیرات منفی پذیرش مثبت تغییر اعتماد به

در (کامال نادرست تا همیشه درست)گزینه ای0برای هرگونه طیف درجه بندی .گرایانه به روشهای مشکل گشایی می شود 

شنامه در ایران توسط اعتبار وروایی این پرس. نمره گذاری می شود(همیشه درست)0تا ( کامالنادرست)9نظرگرفته شده که از 

وی برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون از روش آلفای کرومباخ بهره . هنجاریابی شده است ( 9931)محمدی

 . را گزارش کرده است 33/5گرفته و ضریب پایایی 

  گرایش به اعتیادپذیری 
های  در این میان آزمون. تعددی ساخته و ارزیابی شده استهای م برای بررسی ریسك اعتیاد و یا سنجش اعتیاد تاکنون مقیاس

، شامل مقیاس تجدیدنظر شدة می بارگی (MMP9-3)اجرا و ارزیابی شده سه خرده مقیاس پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا 

 .هستنددارای کاربرد و شهرت بیشتری ( AAS)و مقیاس پذیرش اعتیاد ( APS)، مقیاس استعداد اعتیاد (MAC-R)مك اندرو 
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ها و  های علمی در حیطه پیشگیری و درمان نیازمند وجود یك ابزار مناسب و کارآمدند، مواد این مقیاس از آنجا که ارزیابی

که . اند در ایران هنجاریابی کرده( 9931)ها را رستمی و همکارانش این آزمون. گذاری آنها معرفی خواهند شد چگونگی نمره

بارگی  ، مقیاس تجدیدنظر شده می(APS)مواد سه مقیاس استعداد اعتیاد . بدست آمد 10/5و  93/5 پایایی و روایی ان به ترتیب

 . اند های الف، ب و پ این ضمیمه آمده به ترتیب در قسمت( AAS)و مقیاس پذیرش اعتیاد ( MAC-R)مك اندرو 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 :تحلیل اطالعات جمعیت شناختی -6-4
درصد از زندانیان را  09دهد که به لحاظ سنی زندانیان جرائم سرقت و موادمخدر  از آمار توصیفی نشان می نتایج به دست آمده

اطالعات مستخرج از . رامرتکب شده اند......شامل میشوند و بقیه جرائم  دیگری چون جرایم ناموسی و چاقوکشی و درگیری و

درصد 10نفرمردهستند که بیش از   903زکل اعضای نمونه اطالعات جمعیت شناختی پرسشنامه حاکی ازاین است که ا

درصد اززندانیان تحت آزمون واجد مدرك تحصیلی کمتراز دبیرستان 95بعالوه . سال بوده اند93-30زندانیان دارای سن 

جرم شده  درصدازآنهابرای اولین بارمرتکب01درصداز زندانیان دارای سوابق قبلی درارتکاب جرم بوده و 11همچنین .. هستند

نفر از آنان دارای سابقه ارتکاب جرم 35نفرتحت آزمون 953داده های مربوط به پیشینه خانوادگی حاکی ازاین است که از . اند

نفراز زندانیان بیان 99بعالوه . نفراز زندانیان سابقه ارتکاب جرم توسط دیگراعضای خانواده را نداشته اند 30درخانواده بوده و  

نفرازآنان سابقه دستگیری اعضای خانواده را ندیده  93رای سابقه دستگیری دیگراعضای خانواده خود بوده اندو کرده اند که دا

 . اند

 (نمونه زندانیان تحت آزمون)های دموگرافیك نتایج توصیفی ویژگی: 1-9جدول 

 (درصد)فراوانی نسبی  تعداد نوع جرم

 %91/91 993 سرقت

 %19/91 03 توزیع وفروش مواد

 %39/5 9 قتل

 %93/93 11 چاقوکشی

 %11/99 13 درگیری

 %33/99 05 سایرجرایم

 %955 903 جمع کل

 

 فرضیه های تحقیق-1-2

 .بین تاب آوری با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه وجود دارد( 6
-فاصـله  ( به اعتیاد در زنـدانیان تاب آوری با گرایش )چون سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته مطرح شده  فرضیهدر 

بر اساس این آزمـون بـین دو متغیـر رابطـه معنـاداری در سـطح       . شوداست از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می  ای

اسـت کـه بـا توجـه بـه سـطح        159/5 تاب آوری با گرایش به اعتیاد در زندانیانمقدار ضریب همبستگی بین . وجود دارد 50/5

دهد کـه افـزایش   نشان می  بودن ضریب همبستگی منفیهمچنین . (p > 50/5)معنادار شده 50/5در سطح   559/5معناداری 
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. باشـد به عبارت دیگر تغییرات این دو متغیر همسـو مـی  . شده و بالعکس گرایش به اعتیاد در زندانیان کاهشمنجر به تاب آوری 

 .نشان داده شده است 3-1نتایج در جدول  

 تاب آوری با گرایش به اعتیاد در زندانیانبین نتایج آزمون همبستگی پیرسون : 2-4جدول 

 50/5در سطح **: 

 .بین هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه وجود دارد( 2
( هیجـانخواهی بـا گـرایش بـه اعتیـاد در زنـدانیان      )چون سطوح سنجش هر دو متغیر مسـتقل و وابسـته   مطرح شده  فرضیهدر 

بر اساس این آزمـون بـین دو متغیـر رابطـه معنـاداری در      . شوداست از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می  ایفاصله 

است کـه بـا توجـه بـه      999/5 به اعتیاد در زندانیان هیجانخواهی با گرایشمقدار ضریب همبستگی بین . وجود دارد 50/5سطح 

دهـد  نشـان مـی    همچنین مثبت بودن ضریب همبستگی( .  p > 50/5)   معنادار شده 50/5در سطح   551/5سطح معناداری 

به عبارت دیگـر تغییـرات ایـن دو متغیـر     . شده و بالعکس گرایش به اعتیاد در زندانیانمنجر به افزایش  هیجانخواهیکه افزایش 

 .نشان داده شده است 9-1نتایج در جدول  . باشدهمسو می

 هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیانبین نتایج آزمون همبستگی پیرسون : 9-4جدول 

 50/5در سطح **: 

حساسیت نسبت به یکنواختی، بازداری زدایی، تجربه جویی، هیجان زدگی و )بین مولفه های هیجانخواهی( 9

 .گرایش به اعتیاد در زندانیان شهر بهبهان رابطه وجود داردبا ( ماجراجویی

 ،خالصه نتایج رگرسیونی(4-4)جدول 

 استاندارد برآوردخطای 
 مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده

13/1 391/5 591/5 930/5 9 

 

می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای  930/5بین متغیرها ( R)جدول فوق نشان می دهد ، که ضریب همبستگی 

 1/39می باشد، نشان می دهد که  391/5برابر با  همچنین ضریب تعیین تعدیل شده که.تحقیق همبستگی قوی وجود دارد

 .درصد از کل تغییرات متغیر گرایش به اعتیاد در بین مجرمین وابسته به مولفه های هیجان خواهی در این معادله می باشد

 تعداد سطح معناداری پیرسون  ضریب همبستگی آزمون آماری

 159/5- **559/5 903 

 تعداد سطح معناداری پیرسون  ضریب همبستگی آزمون آماری

 903 551/5** 99/5 گرایش به اعتیادهیجانخواهی با 
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 گرایش به اعتیادبا  مولفه های هیجانخواهی، نتایج تحلیل واریانس چند متغیری و رابطه بین (5-4)جدول

 

Sig F میانگین مجذورات df مدل مجموع مجذورات 

595/5 053/3 

 رگرسیون 19/1030 0 99/350

 باقیمانده 09/939995 909 99/915

 کل 39/999301 903 

 

جدول تجزیه واریانس نیز معنی دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان داده که سطح معناداری آن را تایید می 

می باشد که در سطح  595/5و سطح معنی داری برابر با F (053/3 )نتایج جدول فوق نشان می دهد که، مقدارآزمون . کند

گرایش  مدل خوبی می باشد ، و مجموع متغیرهای مستقل  قادرند تغییرات متغیر، نشان می دهد که 50/5خطای کوچکتر از  

 .را تبیین کنند به اعتیاد

 گرایش به اعتیادبا  مولفه های هیجانخواهی، ضرایب  رگرسیون ساختار سازمانی با توجه بین (1-4)جدول

sig T 

ضریب 

 استاندارد شده
 مدل ضریب استاندارد نشده

Beta  معیارانحراف B  

 عرض از مبدا 139/09 939/1  115/93 555/5

 هیجانخواهی 099/5 511/5 190/5 593/3 553/5

 حساسیت نسبت به یکنواختی 133/5 535/5 103/5 911/1 559/5

 بازداری زدایی 013/5 591/5 993/5 930/9 553/5

 تجربه جویی 133/5 513/5 153/5 939/9 559/5

 هیجان زدگی 199/5 533/5 935/5 11/1 559/5

559/5  95/1  193/5  539/5  001/5  ماجراجویی 

 

برخوردار  گرایش به اعتیاداز قدرت پیش بینی پذیری برای  هیجانخواهینتایج جدول فوق نشان می دهد که، مولفه های متغیر 

دارای  103/5با  ضریب برابر با حساسیت نسبت به یکنواختی، مولفه ی هیجانخواهیمی باشند و از بین مولفه های متغیر 

کمترین قدرت را در  993/5با ضریب برابر با  بازداری زداییباالترین قدرت پیش بینی برای متغیر گرایش به اعتیاد، و مولفه ی 

 . پیش بینی متغیر گرایش به اعتیاد دارا می باشد

 .وجود دارد چندگانهبین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه -4
سلسله را با روش تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد تعامل رگرسیون چندگانه مربوط به  تحلیلنتایج  99-1جدول 

ترتیب ورود متغیرها به معادله پیش بین بر اساس باالترین ضریب همبستگی دومتغیری با  .دهدنشان می( Enter) مراتبی
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وارد اعتیاد در زندان برای پیش بینی تاب آوری و هیجانخواهی باشد که بر این اساس به ترتیب متغیرهای متغیر مالك می

 .تحلیل شدند که نتایج در جدول زیر آمده است

 (Enter)تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد بین سیون چندگانه مربوط به نتایج تحلیل رگر. 7-4جدول 

همبستگی  شاخص آماری

Mچندگانه

R 

ضریب 

Rتعیین

S 

 Fنسبت 

 pاحتمال

 مقدار ثابت (B)و ()ضرایب رگرسیون 

(a) 3 9 متغیرهای پیش بین 

015/5 هیجانخواهی   999/5  
10/19=F 

559/5p< 

10/9- = B 

01/5-= 

39/3-=t 

559/5p= 

- 51/93 

033/5 تاب آوری   911/5  
39/93=F 

559/5p< 

10/9- = B 

13/5-= 

3/1-=t 

559/5p= 

39/5 = B 

93/5= 

9/3=t 

553/5p= 

13/03 

 

مشاهده می شود، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش سلسله مراتبی،  9-1همان طور که در جدول 

 =033/5MRبرابر تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای تعامل  همبستگیضریب 

 9با توجه به نتایج جدول باال فرضیه . معنی دار است p<559/5می باشد که در سطح  =911/5RSو ضریب تعیین برابر 

درصد واریانس متغیر   90حدود مشخص شده است که شود که با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، پژوهش، تأیید می

 غیراستانداردبا توجه به ستون ضرایب . قابل تبیین استتاب آوری و هیجانخواهی بین توسط متغیرهای پیش اعتیاد در زندانیان

(B )گرایش به اعتیاد ی بینی نمرهو عدد ثابت به روش گام به گام، پیش(y' ) تاب آوری و های از روی نمرات متغیر ترتیببه

 :    پذیر استبین زیر امکان توسط معادله پیش( X)هیجانخواهی 

  (3X )39/5 ( +9X )10/9 -13/03 y’= 

 بحث و نتیجه گیری-5-6
هدف از اجرای این پژوهش تعیین میزان رابطه بین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان شهرسـتان بهبهـان   

به بحث و بررسی فرضیه ها پرداخته ( فصل چهارم)حاضر با استناد به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری داده هادر فصل . بود

 .جهت تببین و توضیح بیشتر یافته ها، ابتدا هر یك از فرضیه ها به تفکیك مطرح و سپس مورد بررسی قرار می گیرد. می شود

 تبیین فرضیه های پژوهش 5-2

مقدار ضریب همبستگی نتایج حاصل از این فرضیه  .با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه وجود دارد بین تاب آوری( 6

معنادار  50/5در سطح   559/5است که با توجه به سطح معناداری  159/5 تاب آوری با گرایش به اعتیاد در زندانیانبین 

گرایش به اعتیاد  کاهشمنجر به تاب آوری دهد که افزایش نشان می  بودن ضریب همبستگی منفیهمچنین . (p > 50/5)شده

 ،(9933)مومنینتایج این تحقیق با تحقیقات .باشدبه عبارت دیگر تغییرات این دو متغیر همسو می. شده و بالعکس در زندانیان

 .همسویی دارد (3599)همکاران و چنگ ،(9933)فتحی رنانی

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
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مقدار ضریب نتایج حاصل از این فرضیه  .بین هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه وجود دارد( 2

 50/5در سطح   551/5است که با توجه به سطح معناداری  999/5 هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیانهمبستگی بین 

منجر به افزایش  هیجانخواهیدهد که افزایش نشان می  همچنین مثبت بودن ضریب همبستگی( .  p > 50/5)   معنادار شده

نتایج این تحقیق با تحقیقات .باشدبه عبارت دیگر تغییرات این دو متغیر همسو می. شده و بالعکس گرایش به اعتیاد در زندانیان

 (3599)همکاران و پیر ،(9933)حسینی ،(9935)ابوالقاسمی و کیامرثی  ،(9933) مطهری ،(9931) آزادنیا  ،(9930)جدیری 

 .همسویی دارد

حساسیت نسبت به یکنواختی، بازداری زدایی، تجربه جویی، هیجان زدگی و )بین مولفه های هیجانخواهی( 9

نشان داد که نتایج حاصل از این فرضیه  .به اعتیاد در زندانیان شهر بهبهان رابطه وجود داردگرایش با ( ماجراجویی

می باشد، نشان می  391/5همچنین ضریب تعیین تعدیل شده که برابر با  930/5بین متغیرها ( R)مقدار ضریب همبستگی 

درصد از کل تغییرات متغیر گرایش به اعتیاد در بین مجرمین وابسته به مولفه های هیجان خواهی در این معادله  1/39دهد که 

دارای  103/5با  ضریب برابر با نسبت به یکنواختیحساسیت ، مولفه ی هیجانخواهیمی باشد و از بین مولفه های متغیر 

کمترین قدرت را در  993/5با ضریب برابر با  بازداری زداییباالترین قدرت پیش بینی برای متغیر گرایش به اعتیاد، و مولفه ی 

  ،(9931) آزادنیا  ،(9930)جدیری  نتایج این تحقیق با تحقیقات.پیش بینی متغیر گرایش به اعتیاد دارا می باشد

 .همسویی دارد (3599)یوکیکا ،(9933) مطهری ،(9933)فتحی رنانی ،(9931) جدیدی

-1نتایج حاصل از جدول  .وجود دارد چندگانهبین تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد در زندانیان رابطه -4

چندگانه  همبستگیمشاهده می شود، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش سلسله مراتبی، ضریب 99

و ضریب تعیین برابر  =033/5MRبرابر تاب آوری و هیجانخواهی با گرایش به اعتیاد برای ترکیب خطی متغیرهای تعامل 

911/5RS=  559/5می باشد که در سطح>p شود که با پژوهش، تأیید می 9با توجه به نتایج جدول باال فرضیه . معنی دار است

توسط  درصد واریانس متغیر اعتیاد در زندانیان  90حدود مشخص شده است که توجه به ضریب تعیین به دست آمده، 

 ،(9933)مومنی ،(9930)جدیری  نتایج این تحقیق با تحقیقات.قابل تبیین استتاب آوری و هیجانخواهی بین متغیرهای پیش

 (3599)لورا ،(3599)، ویا(3599)جیسون و همکاران ،(3599)یوکیکا ،(9933)حسینی ،(9933) مطهری ،(9933)فتحی رنانی

 .همسویی دارد

 :منابع

 جوانان از گروه دو در استرس با مقابله راهبردهای و شده ادراك فرزندپروری سبك رابطه بررسی (9930) مهدیه استبرقی،

 ایران اجتماعی مطالعات و روانشناسی و تربیتی علوم حوزه در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس اولین .غیرمعتاد و معتاد

 جوانان در روانی اختالالت و آوری تاب رابطه (9939)معصومه نیکرو. سمانه حسینی, محمد نیکوسیرجهرمی, سجاد آلبوکردی

  ;(10 مسلسل) 9  شماره , 99  دوره , 9939 پاییز :   کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله.شیراز مرکزی زندان مجرم

  .05تا صفحه 19 از صفحه

 ماهنامه.مخدر مواد انواع و اعتیاد مورد در ایالم شهر متوسطه آموزان دانش دانش و آگاهی بررسی (9930) حجت ،بلوچی 

 .اسالمی انسانی علوم»

مقایسه هیجان خواهی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر  (9930)نسرینجدیری،

 ومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعید .دوره دوم متوسطه شهر اصفهان

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&queryWr=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&queryWr=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=181957
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=181957
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=33675
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=33675
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&queryWr=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&queryWr=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=181957
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=181957
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/485090
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=181957
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=181957
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_603=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF.html
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_603=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF.html
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_603=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF.html
https://www.civilica.com/Papers-ESCONF01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-ESCONF01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1205
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1205
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1205
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=44670
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=44670
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=44670
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Paper-JR_JOIH-JR_JOIH-1-10_048=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Paper-JR_JOIH-JR_JOIH-1-10_048=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1.html
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_JOIH-1-10=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB.html
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_JOIH-1-10=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB.html
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_JOIH-1-10=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB.html
https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_096=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_096=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_096=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_096=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.html
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طلبی، ماجراجویی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش روابط ساده و چندگانه تنوع  (9931)نسرینجدیری،

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در  .آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان

 9930 -آغاز هزاره سوم 
 سومین. زندگی از رضایت و زندگی به امید اساس بر آموزان دانش اعتیاد به گرایش بینی پیش(9930) یوسف ،حبیبی 

 انسانی علوم در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس

. بررسی هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت(9935)بدری گرگری رحیم فخرایی نفیسه ,خانجانی زینب

 09تا صفحه 93 از صفحه ;35پی در پی ) 1  شماره , 3  دوره ,    : تحقیقات علوم رفتاری

 به آمادگی با تکانشگری و پرخاشگری رابطه بررسی  (9933)اکبر علی گودینی. یوسف اعظمی. بهمن بهمنی.یونس دوستیان

  .953 تا صفحه 953 از صفحه  ;(09 مسلسل) 3  شماره , 91  دوره , 9933 تابستان :   توانبخشی.پسر دانشجویان در اعتیاد،

اجتماعی کالس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -رابطه تاب آوری و جو روانی(. 9939) ذبیحی، ر، نیوشا، ب، منصوری، م، 

 .9، سال 9فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، شماره . راهنمایی شهر تهرانمقطع 

رابطه تاب آوری با گرایش به اعتیاد   عنوان با تحقیقی(9931) غالمرضا نیکراهان ، حسینعلی مهرابی ، سمیه مردانی ، مهران علی پور

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و  . در دانشجویان دختر شهر اصفهان

 9931 –فرهنگی 

در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هیجان خواهی با میزان رضایت (9935)قاسم خالویی, حمیدطاهر دوست نشاط, محمدباقر کجباف

  10 شماره  12 , دوره , 9931 اردیبهشت :   رفتار دانشور .زناشویی، جنس، سطح تحصیالت، طول مدت زناشویی و تفاوت سنی

 . 78 .تا صفحه 69 از صفحه(  ;1 شناسی روان مقاالت ویژه)

بررسی رابطه بین هیجانخواهی و نگرش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دبیرستانی ( 9933) سیدحمید حسینی،

 9بهار / 9شمارهی/ دورهی پنجم93فصلنامه ی آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی .شهرستان ممسنی 

 و بیکاری درافزایش آن نقش و روستای جوانان بین در مخدر مواد به اعتیاد شیوع در موثر عوامل بررسی(9930) حمید ،غالمی 

 انسانی علوم در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس سومین .گیالن استان روستائی مناطق در اجتماعی معضالت

 به معتاد افراد در مرگ به نسبت نگرش با هیجانی تنظیم و اولیه ناسازگار های طرحواره رابطه (9930)ریحانه ،یقباد 

 ایران اجتماعی مطالعات و روانشناسی و تربیتی علوم حوزه در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس اولین.قلیان

تعیین ارتباط راهبردهای مقابله با استرس، هیجان خواهی و خودکارآمدی با استعداد (9935)ابوالقاسمی، عباس .آذر ،کیامرثی

 . 31 تا صفحه 9 از صفحه ; 35  شماره , 0  دوره , 9935زمستان    : اعتیاد پژوهی. سوء مصرف مواد در دانشجویان

 ژرفای مخدر، مواد با مبارزه ستاد در مخدر مواد مصرف و اعتیاد خصوص در گرفته انجام تحقیقات ارزیابی (.9933)رزا پور، کرم

 9500 شماره ، دوم تربیت،سال

 مجله .هیجانی های مولفه و آوری تاب اعتیاد، ارتباط  (9935)غالمحسین ور زهتاب .میترا آقاجانی.ابوالفضل محمدی،

تا  991 از صفحه  ;(10 پیاپی3)  شماره , 99  دوره , 9935 تابستان :   (رفتار و اندیشه) ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی

  .913 صفحه

، "خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ بررسی اعتبار، پایایی، و هنجاریابی مقیاس هیجان(9939)محوی شیرازی، مجید 

 . 9939  ی علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، دوماهنامه

https://www.civilica.com/Paper-ICPE02-ICPE02_501=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-ICPE02-ICPE02_501=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-ICPE02-ICPE02_501=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81&queryWr=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Paper-MRHCONF03-MRHCONF03_078=%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-MRHCONF03-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-MRHCONF03-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-MRHCONF03-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
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