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ترثیتی علَم ٍ رٍاًطٌبسی هطبلعبت  
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 به آمادگی و زندگی کیفیت ،شناختی روان بهسیستی با خانواده عاطفی جو رابطه

 کرج آزاد دانشگاه دانشجویان در مجازی فضای به اعتیاد
 

 3نرگس سلیمی نیا، 2عصمت دانش، 1نگار صادق اصفهانی

 ایراى کرج، ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ ارضذ کبرضٌبس 1

 (هسئَل ًَیسٌذُ) کرج ٍاحذ اسالهی آزاد طگبُداً ضٌبسی رٍاى گرٍُ توبم استبد 2

 ایراى کرج، ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ استبدیبر 3

 

 چکیده

، کیفیت زًذگی ٍ آهبدگی ثِ اعتیبد ثِ فضبی ضٌبختی رٍاىّذف ایي پژٍّص تعییي راثطِ خَ عبطفی خبًَادُ ثب ثْسیستی 

. خبهعِ آهبری ضبهل کلیِ داًطدَیبى داًطگبُ آزاد است رٍش پژٍّص تَصیفی از ًَع ّوجستگی. استهدبزی در داًطدَیبى 

ًفر اًتخبة  330در دسترس ثِ تعذاد  گیری ًوًَِثب استفبدُ از رٍش  ًوًًَِفر ثَد.  33000ثِ تعذاد  1396-97کرج در سبل 

ت زًذگی رزًیک (، کیفی2002ریف ) ضٌبختی رٍاى(، ثْسیستی 1967از خَ عبطفی خبًَادُ ّیل ثرى )ٌذعجبرت ّب پرسطٌبهِضذ. 

ٍ ضریت  گبم ثِ گبماز فرهَل رگرسیَى چٌذ هتغیرُ  ّب دادُ(. ثرای تدسیِ تحلیل 1988( ٍ اعتیبد ثِ ایٌترًت یبًگ )2001ٍ ًن )

ثیي خَ ًتبیح ًطبى داد هعٌبدار ثَدُ است.  05/0در سطح  ضذُ هطبّذُ F اطالعبت، ثر اسبسّوجستگی پیرسَى استفبدُ ضذ. 

(. ثیي خَ عبطفی ٍ P < 05/0) ٍخَد دارد داری هعٌیدرصذ راثطِ هثجت ٍ  8/39 اًذازُ ثِ ضٌبختی رٍاىعبطفی ٍ ثْسیستی 

(. ثیي خَ عبطفی ٍ آهبدگی ثِ اعتیبد ثِ P < 05/0) ٍخَد دارد داری هعٌیدرصذ راثطِ هثجت ٍ  3/41 اًذازُ ثِکیفیت زًذگی 

ّر چِ در خبًَادُ هحجت، ًَازش، (. P < 05/0) ٍخَد دارد داری هعٌیدرصذ راثطِ  9/52 اًذازُ ثِفضبی هدبزی ثِ ایٌترًت 

ٍ کیفیت زًذگی ثْتر خَاّذ ضذ ٍ آهبدگی ثِ اعتیبد ثِ فضبی هدبزی  ضٌبختی رٍاىثیطتر ثبضذ ثْسیستی  یتٍ اهٌاعتوبد 

 .یبثذ هیکبّص 

 

 ، خَ عبطفی، فضبی هدبزی، کیفیت زًذگیضٌبختی رٍاىاعتیبد، ثْسیستی های کلیدی:  واشه
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