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بینی میزان اعتیادپذیری قش میزان پایبندی به سبک زندگی اسالمی در پیشن

 دانشجویان

 

 

 چکیده 

بینی میزان این مطالعه با هدف بررسی نقش میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسالمی در پیش        

آن را کلیه دانشجویان شاغل همبستگی بوده و جامعه آماری  -اعتیادپذیری آنها انجام شد. روش پژوهش توصیفی

و  در مقاطع کاردانی، کارشناسی 1393-94به تحصیل دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 

گیری نفر با روش نمونه 377ای به حجم دادند. از بین این دانشجویان نمونهت تکمیلی تشکیل میتحصیال

استعداد  پرسشنامههای فرم کوتاه سبک زندگی اسالمی، سشنامهای انتخاب شده و با استفاده از پرتصادفی خوشه

های آماری های پژوهش با روشدادهمورد ارزیابی قرار گرفتند.  مخدر مواد نگرش سنج مقیاساعتیاد دانشجویان و 

تجزیه و تحلیل شدند. نتایج  SPSS-18افزار ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی نرم

-میزان تمایل آنها به مصرف مواد و نیز مؤلفه ن داد که میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسالمی بانشا

درصد از واریانس تمایل دانشجویان  23و در مجموع  (P<01/0)دار داشته های استعداد اعتیاد رابطه منفی معنی

با سبک زندگی اسالمی تبیین شده و مؤلفه  درصد از واریانس استعداد اعتیاد دانشجویان 45به مصرف مواد و 

بین تمایل دانشجویان به مصرف مواد و مؤلفه ، قویترین پیش-28/0مالی سبک زندگی اسالمی با ضریب بتای 

بین استعداد اعتیاد در دانشجویان محسوب ، قویترین پیش-28/0اخالقی سبک زندگی اسالمی با ضریب بتای 

ت مهمی در زمینه توجه به سبک زندگی اسالمی در دانشجویان و انجام اقدامات الزم ها تلویحاشدند. این یافتهمی

های اجتماعی به برای ترویج و ارتقای سبک زندگی اسالمی به منظور پیشگیری از گرایش دانشجویان به آسیب

 خصوص مصرف مواد را به دنبال دارد.

 ، سبک زندگی اسالمیاعتیاد، اعتیادپذیری، دانشجویان، سبک زندگی کلید واژه:
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 همسئلو بیان  مقدمه -1-1

کننده و پیچیده است که طی آن، مصررف مرواد برا وجرود پیامردهای یاد به مواد یک اختالل مزمن، عوداعت        

مختلفی دارد که از تأثیرات شدید (. مصرف مواد مخدر پیامدهای 2012، 1یابد )جیلوهاآمیز، ادامه میمنفی فاجعه

یر شردن برا قرانون، رفتارهرای پذیری در رفتار، جرم و جنایت، درگغییر قضاوت، بینایی، گفتار، ریسکروی بدن، ت

ای کره علرت شود. بره گونرهمنجر به جراحت و مرگ را شامل می النه جنسی گرفته تا تصادفات رانندگیغیرمسئو

اشی از مصرف الکل و مواد مخردر ساله در ایاالت متحده آمریکا، تصادفات ن 24ا ت 15اصلی مرگ و میر در جوانان 

 (.2013، 2باشد )چسینگمی

اساس برآوردهای موجود، فقط در ایاالت دهند. برآمارهای موجود میزان مصرف مواد مخدر را باال نشان می        

مصرف مواد و بهداشت سسه خدمات سوءواد محرک هستند )مؤکننده ممصرفمیلیون نفر سوء 6/22متحده، 

رسد و در ایران نیز آمار میلیون نفر می 190کنندگان مواد در سطح جهان به (. تعداد مصرف2011، 3روانی

باشد )ممتازی، سال می 18اند که میانگین سنی این افراد رسمی معتادان کشور را دو میلیون نفر اعالم کرده

تر، روند افزایشی مصرف مواد در طی مصرف مواد، موضوع نگران کنندهالی سوء(. عالوه بر میزان شیوع با1381

 3مصرف مواد، بیش از سال گذشته، میزان رشد سوء 20طی  (. در ایران،2011، 4سال گذشته است )وسیلوا 40

یری و های پیشگبرنامه ،توجه به آمارهای فوق با .(2010، نرخ رشد جمعیت بوده است )توکلی و همکاران برابر

در افرادی که سابقه  اعتیاد خصوصاًشیوع سفانه آمار أولی مت ،استه بازتوانی زیادی برای اعتیاد طراحی و اجرا شد

-بازگشت مجدد مبتالیان به مراکز درمانیبا توجه به  (. بنابراین2012، 5)نیلسن چنان باال استهم ترک داشتند،

                                                 
1. Jiloha 
2. Chesang 
3. Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
4. Vassileva 
5. Nielsen  
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 برخوردار نیستند خیلی باالییهای کنترل از اثربخشی و برنامههای درمانی رسد که روشبه نظر می بازپروری،

 و بایستی به مقوله پیشگیری بیش از پیش توجه شود. (2010، 1)نستیزی

د مطرح هستند که از و متغیرهای متعددی به عنوان عوامل افزایش خطر در گرایش به مصرف مواعوامل         

. است هاشارزو  رهامعنا محصول و معلول باو کی بهسبک زندگی رد. توان به سبک زندگی اشاره کجمله آنها می

باشد )شریفی، می عهجام ایآن فرد  برحاکم  هایارزش و باورها وابسته به ایهجامع ای هر فرد زندگی وةیش عنیی

ریزی پی اند و زیربنای آن در خانوادهسبک زندگی، روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده .(1391

باشد. براساس تعریف می شود که در واقع متأثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورهامی

های اجتماعی، طرز برخورد و کامل از ارزش سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی به روش زندگی مردم با بازتابی

ری و عادات فردی در سراسر زندگی )فعالیت بدنی، تغذیه، رفتا ها اشاره دارد. همچنین، ترکیبی از الگوهایفعالیت

 (. 2006، 2استاگیاست که در پی فرایند اجتماعی شدن بوجود آمده است )...(  اعتیاد به الکل، دخانیات و

ی اسالم یسبک زندگ نوعی از سبک زندگی که تناسب زیادی با فرهنگ اسالمی ایرانی جامعه ایران دارد،        

های فرد مورد سنجش رفتار بلکه شوند،ینم دهیهای فرد و اعتقادات وی سنجعمق عواطف، نگرش آن است که در

 یاز شناخت و عواطف اسالم ییهاحداقل دیباشد، با داشتهی . اما هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمرندیگیقرار م

 ،یاسالم ین است که اسالم و سبک زندگآ یاسالم یسبک زندگ عوامل مؤثر در ازی کیخود قرار دهد.  ۀرا پشتوان

ری وستای. پدارد متوسط و باال ن،ییبزرگ است که مراتب پا وستاریپ کیباشد، بلکه ینم چیه ایهمه  صورت به

امر به  دوباره هاآوردهمانی. خداوند به ادیآیمتعددی برم اتیو روا اتیاز آ یاسالم یزندگ سبک بودن اسالم و

منافقان، که از رفتن به  دارد. قرآن در وصف مانینکته اشاره به مراتب ا نیا .(126نساء، ) کندیآوردن م مانیا

عمران: )آل  ؟«مانیبه ا ایترند کیکفر نزد امروز به آنها» :دیفرمایکردند، میاجتناب م یهای واهجبهه به بهانه

-ینگاه م یبسان نردبان مانیا به )ع( آمده است امام صادق اتیدهد. در روایرا نشان م وستارییکه نگاه پ( 165

 یروان عدبه هر دو ب ،یاخالق و روان شناس .(1388)کلینی،  شوند مودهیپ گریید از پس یکیها پله دیکنند که با

شناسان سبک روان نیبار آلفرد آدلر از ب نیاول .(1390)کجباف و همکاران،  توجه دارد یسبک زندگ یو جسمان

 ،یآن در دوران کودک رییگشکل ،ی. آنان سبک زندگافتیگسترش  او روانیپ توسط را مطرح کرد، سپس یزندگ

                                                 
1. Nastyzay 
1. Estagi 
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آن را در  و بحث کرده لیرا به تفص گریکدیو تعامل آنها با  یزندگ یاصل فیوظا ،یسبک زندگ یاصل هاینگرش

را  یزندگرا مطرح کرده و تمام  یو فلسف یو انسان شناخت یارزش مینشان داده، مفاهی قالب درخت سبک زندگ

نشان دادند که افراد  ی( در پژوهش2010) 1پوتنام و میل(. 1390)کاویانی، ددنیکشریبه تصو کپارچهیبه صورت 

 شترییب تیرضا ی( نشان دادند که افراد مذهب 2010)و همکاران  2دارند. هدی یاز زندگ شترییت بیرضا یمذهب

نتایج پژوهش  دارند. یاز زندگ ت کمترییترند، رضافیضع یدارند و بالعکس، افرادی که از نظر مذهب یاز زندگ

اند که انحراف از اعتدال فکری، اعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر مرکزی ( نشان داده1391دالوندی و همکاران )

 محور بر مبنای فرهنگ اسالمی تعیین گردید.اجتماعی پدیده سبک زندگی سالمت -یا مشکل اساسی روانی

ی مرگ و میر در جوامع امروزی، تا حد های عمدهعلت که دهدتحقیقات انجام شده نشان می رب مروری        

-اشتن یک سبک زندگی سالم پیش( و د2013زیادی با سبک زندگی مرتبط است )سازمان جهانی بهداشت، 

شود می ی مهمی برای بهداشت و سالمتی آینده، میزان مثمرثمر بودن و امید به زندگی محسوبکنندهبینی

(. متأسفانه روند و جریانات کلی حکایت از گرایش و حرکت جوامع به سمت رفتارها و 2009، و همکاران3ی)فاه

( و براساس تحقیقات انجام شده افزایش گرایش و 2013های زندگی ناسالم دارد )رنسبورگ و سوروجالل، سبک

-تر و افزایش بیماریهای سالمندی به سبکهای زندگی متعلق به دنیای غرب منجر به کاهش پایبپذیرش سبک

که  گرینییو تع ادیز اریبس تیاهم رغمیعل (.2011، 4و همکاران های مرتبط در کل جوامع شده است )رنسبورگ

خصوص انجام گرفته و به  نیدر ا یکم اریبس یپژوهش یمختلف افراد دارد، کارها یرفتارها یرو یسبک زندگ

افزایش روزافزون توجه به  با. بنابراین قرار نگرفته است ستهیمورد توجه شا ادیکه ز یاسالم یخصوص سبک زندگ

تر پیامدهای مخرب و ویرانگر عتیاد در جامعه و به تبع آن افزایش روزافزون اعتیاد در دانشجویان و از همه مهما

به دانشجویان  یبندیاپ زانیم نیبشود که آیا این پدیده شوم در جامعه و در دانشجویان، این سوال مطرح می

و در  وجود دارد؟ یداریرابطه معنبه مصرف مواد  ءمیزان تمایل و استعداد آنها برای ابتالو  یاسالم یسبک زندگ

بینی تمایل به مصرف صورت پاسخ مثبت، آیا میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسالمی توانایی پیش

  مواد و اعتیادپذیری را دارد؟

 
                                                 
1. Lima & Putnam 
2. Headey 
3. Fahey 
4. Dhurup 
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 میت و ضرورت تحقیق: اه  -1-2

باال بودن میزان شیوع اعتیاد در جامعه، روند افزایشی میزان گرایش به اعتیاد، پیامدهای مخررب اعتیراد در         

های دانشگاهی ضررورت توجره سطح جامعه، خانواده و خود معتادین و به ویژه آسیب پذیری دانشجویان در محیط

هرای . عدم موفقیرت افرراد معتراد در تررک و ناکارآمردی بسریاری از روشدهدجدی به مسأله اعتیاد را نشان می

رساند و یکی از عوامل بسیار مهرم و پرهزینه و سنگین درمانی نیز ضرورت مداخالت پیشگیرانه در سطح اول را می

ح باشرد، اصرالهای روانشناختی و اجتماعی که مورد تأکید مسئولین کشروری نیرز میمؤثر در پیشگیری از آسیب

  باشد.سبک زندگی و ترویج سبک زندگی اسالمی در سطح جامعه می

 

 تحقیق: اهداف -1-3

 کلی تحقیق: اهداف -

 می و اعتیادپذیری دانشجویان شناسایی ارتباط بین میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسال -       

 

 فرعی تحقیق: اهداف -

 مؤلفه اجتماعی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به -1

 شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه عبادی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها -2

 شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه باورهای سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها -3

 دانشجویان به مؤلفه اخالقی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنهاشناسایی ارتباط بین پایبندی  -4

 شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه مالی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها -5

 شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه خانوادگی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها -6

 ین پایبندی دانشجویان به مؤلفه سالمت سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنهاشناسایی ارتباط ب -7

 شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه تفکر و علم سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها -8

 شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه امنیتی و دفاعی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری -9

 آنها
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  شناسایی ارتباط بین پایبندی دانشجویان به مؤلفه زمانشناسی سبک زندگی اسالمی و اعتیادپذیری آنها  -10

 

 های تحقیق:فرضیه ـ5ـ  1

 :تحقیق فرضیه اصلی ـ

 بین میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسالمی و میزان اعتیادپذیری آنها رابطه وجود دارد.        

 

 :تحقیق فرعیهای فرضیه ـ

سبک زندگی اسالمی و میزان اعتیادپذیری دانشجویان ارتبراط وجرود  اجتماعی یمؤلفهبین میزان پایبندی به  -1

 .دارد

سبک زندگی اسالمی با میزان اعتیادپرذیری دانشرجویان ارتبراط وجرود  ی عبادیمؤلفهبین میزان پایبندی به  -2

 .دارد

سبک زندگی اسالمی با میزان اعتیادپذیری دانشجویان ارتباط وجرود  ایررهی باومؤلفهبین میزان پایبندی به  -3

 .دارد

سبک زندگی اسالمی با میزان اعتیادپذیری دانشرجویان ارتبراط وجرود  ی اخالقیمؤلفهبین میزان پایبندی به  -4

 .دارد

دانشرجویان ارتبراط  سبک زندگی اسرالمی برا میرزان اعتیادپرذیری یری خانوادگمؤلفهبین میزان پایبندی به  -5

 .وجود دارد

سبک زندگی اسالمی با میزان اعتیادپذیری دانشرجویان ارتبراط وجرود  ی سالمتمؤلفهبین میزان پایبندی به  -6

 .دارد

 .سبک زندگی اسالمی با میزان اعتیادپذیری دانشجویان ارتباط وجود داردی تفکر مؤلفهبین میزان پایبندی به  -7

سبک زندگی اسالمی با میزان اعتیادپذیری دانشرجویان ارتبراط وجرود ی امنیتی مؤلفهبه  بین میزان پایبندی -8

 .دارد
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سبک زندگی اسالمی با میرزان اعتیادپرذیری دانشرجویان ارتبراط  یشناسی زمانمؤلفهبین میزان پایبندی به  -9

 .وجود دارد

ان اعتیادپذیری دانشرجویان ارتبراط وجرود بک زندگی اسالمی با میزس یری مالمؤلفهبین میزان پایبندی به  -10

 .دارد

 

 متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش -1-6

 یآن پ یلهینسبتًا ثابت است که فرد اهداف خود را به وس یاوهیش یسبک زندگ :اسالمی سبک زندگی -

-تیّو کم ینیُبعد ع یسبک زندگ گر،یفرد است. به عبارت د یدوران کودک یحاصل زندگ هاوهیش نیا .ردیگیم

از این رو استعمال لفظ اسالمی برای سبک زندگی، منظور جامعیتی  (.1390 ،یانیافراد است )کاو تیّشخص ریپذ

است هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ زمان. منظور از سبک زندگی اسالمی آن است که  است که مدنظر اسالم

حقیقت همه ابعاد زندگی ر فرهنگی، اقتصادی و دو رفتارهای فردی و اجتماعی، سیاسی،  رکاتح مسلمانان تمامی

(. منظور از سبک زندگی 1392پورحاتمی، ) آموزه های اسالمی منطبق کنند تعالیم و دستورات و خود را بر

 (.I.L.S.T) یاسالم یسبک زندگ ینامهپرسش ای است که هر آزمودنی دراسالمی در این پژوهش میزان نمره

 باشد.ای میگیری این متغیر فاصلههنماید. مقیاس اندازکسب می

که  خاصهای شخصیتی ویژگیتوان گفت عبارتند از در تعریف نظری آمادگی به اعتیاد می :پذیریاعتیاد-

از تعریف عملیاتی  (.1379)کرد میرزا،  کندتر میدهد یا مقاومفرد را بیشتر در معرض گرایش به اعتیاد قرار می

ستعداد رسشنامه انگرش سنج مواد مخدر و پای که دانشجویان در مقیاس نمره ود ازمتغیر اعتیادپذیری عبارت ب

 . بودای گیری این متغیر فاصلهند. مقیاس اندازهودنمکسب می اعتیاد

 

 تعریف اعتیاد و گرایش به اعتیاد-1-7
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ری از کشورها مشکل سوءمصرف مواد یکی از چهار بحران جهانی و یک مشکل اجتماعی عمده در بسیا         

امروزه سوءمصرف مواد به عنوان یکی از مشکالت مهم اجتماعی  (.2008، و همکاران1)دیوساالر شودمحسوب می

 شوداندازد، بلکه باعث انحطاط روانی و اخالقی فرد میاست که نه تنها سالمت فرد و جامعه را به خطر می

راساس شود. بتگی به ماده عبارت اعتیاد استفاده می(. در علوم پزشکی به جای وابس2001، 2)داگالس و داتون

ای از نشانگان و یا رفتارهایی که به انجمن روانپزشکی آمریکا وابستگی به یک ماده عبارت است از مجموعه

شود و شدیدًا نامطلوب است. این مجموعه نشانگان در سه ویژگی اساسی مشترک آشفتگی و ناتوانی فرد منجر می

 هستند:

 کنترل بر مصرف ماده عدم -1

 ختالل درکارکرد روزمره و مصرف مداوم با وجود پیامدهای شدیدا -2

  (.2010، و همکاران 3)ماک انطباق جسمی یا هیجانی با ماده مانند افزایش تحمل و یا نشانگان ترک -3

 (.2013، همکارانو  4)الوا شودمخدر وابسته مید که به طور ذهنی و جسمی به موادشومعتاد به کسی گفته می

باشد. روانی و تحمل نسبت به مواد مخدر میمی یا فیزیولوژیکی، وابستگیسه ویژگی اعتیاد وابستگی جس

رسد. وابستگی روانی که به نام عادت خوانده وابستگی فیزیولوژیکی یا جسمی قطع مصرف مواد مخدر به نظر می

 5برین)او برای جلوگیری از ناراحتی و یا أثرات خماری شود عبارتند از میل شدید و مداوم برای مصرف دارومی

،2011). 

های افراد راجع به مواد و پیامدهای منفی و مثبت مصرف آنها گرایش به مصرف مواد را در باورها و نگرش         

م با مصرف مواد رابطه مستقی (. بنابراین گرایش به1982، 7اریکسون ؛1977، 6)بروک و لوکاف اندتعریف کرده

های نگرشی افراد از قبیل درک آنها از قانونی بودن و میزان پذیرش اجتماعی مواد، ضررهای ناشی از مصرف حوزه

(. لذا گرایش به مصرف مواد در 1988، 8)ساروال مواد و یا حاالت و پیامدهای خوشایند مصرف مواد و غیره دارد

 (. 1392، )شهریاری و همکاران گیردورد ارزیابی قرار میهای آنها نسبت به مواد مافراد براساس باورها و نگرش

                                                 
1. Divsalar 
2. Douglas, Dutton 
3. Mack 
4. Alleva 
5. O’Brien 
6. Brook, Lukoff 
7. Erickson 
8. Sarvela 
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 آمار اعتیاد در جهان و ایران -1-8

امع بشری رسوخ کرده است. به ای است که از شش هزار سال پیش به تدریج در تاروپود جواعتیاد پدیده          

های بسیاری را به پیامدهای ادهرا درکام خود فرو برده و خانوکه امروزه طیف وسیعی از مردمان جهان طوری 

اعتیاد یک عامل  (.2007، و همکاران 1)چاسین ناگوارش مبتال ساخته و امنیت جوامع را به خطر انداخته است

جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است. حدود دو سوم  %15بیولوژیکی، روانی و بیماری اجتماعی است که بیش از 

(. با توجه به 2007، و همکاران 2)سادوک کنندگان مواد مخدر هستندمصرف عیت معتاد به الکل و یک سوماز جم

کننده مواد مخدر هستند. بسیاری از مردم میلیون نفر در سراسر جهان مصرف 220گزارش سازمان ملل متحد 

 160 جوانا، کوکایین و مورفین دارند. حدودهمچون تریاک، هرویین، حشیش، مارینیاز به مصرف روزانه مواد 

کننده میلیون مصرف 50میلیون نفر تریاک و12تا  9میلیون نفرکوکایین،  14کننده حشیش، میلیون نفر مصرف

 تعداد مصرف 2004(. بنابر آمار رسمی در سال 2007، و همکاران 3)کمپتن انواع مختلف موادشیمیایی هستند

 کننده به طورمداوممیلیون مصرف 5/2میلیون نفر بود و با بیش از  4کنندگان مواد مخدر در ایران حدود 

 3/5(. طبق گفته معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درکشور 2004)هاشمی، 

نفر معتاد وجود دارد. به گزارش دفتر مقابله با جرم و  1/5کننده مواد مخدر هستند و بیش ازمیلیون نفر مصرف

ایران دارای بیشترین معتاد نسبت به جمعیت درکشورهای جهان است. آمارهای مواد مخدر سازمان ملل متحد 

میلیون متغیر است. همچنین به گفته معاون وقت سالمت وزارت بهداشت،  4 میلیون تا 2داخلی معتادان از 

این میلیون نفر در کشور تجربه حداقل یکبار مصرف مواد مخدر را دارند و  7تا  5درمان و آموزش پزشکی بین 

آموزان و جوانان گسترش یابد. متأسفانه زنگ خطری است که نباید بگذاریم مصرف این مواد بویژه در میان دانش

های آمار دقیقی از تعداد معتادان کشور در دست نیست، ولی آنچه مسلم است مصرف مواد مخدر و بویژه قرص

مان حاضر با احتساب افرادی که به صورت تفننی و ها در کشور رو به افزایش است. در زاکستازی و گروه آمفتامین

کننده مواد مخدر در کشور بوده که هزار نفر مصرف 700میلیون و  3کنند، حدود گاه به گاه موادمخدر مصرف می

                                                 
1. Chassin 
2. Sadock 
3. Compton 
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هزار نفرمعتاد  250هزار نفرآنها معتاد دایمی و وابسته به مواد هستند. اما در همین گروه  200میلیون و  1حدود 

 (.1392، )صرامی و همکاران درصد آنها آلوده به ویروس ایدز هستند20تا  5داریم که بین تزریقی 

 

 عوارض مصرف مواد -1-9

اختالالت مربوط به مواد  DSM-5)) براساس پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی آماری اختالالت روانی        

رف بیش باشد. همه داروهایی که مصزاها میوهمون الکل، کافیین، شاهدانه و تطبقه از مواد مخدر همچ 10شامل 

ثر باشند و تولید تقویت رفتارها و تولید خاطرات مؤ سازی سیستم پاداش مغز شده و دراز اندازه آنها باعث فعال

های عادی در این مسیر نادیده گرفته شود و به جای آنها باعث فعالیت شدید سیستم پاداش شده و فعالیت

گیرد. مواد مخدر به طور مستقیم سازی سیستم از طریق رفتارهای تطبیقی انجام میش فعالیابی به پادادست

کنند. مکانیسم دارویی هر طبقه از مواد مخدر برای تولید پاداش متفاوت است. اما مواد مسیر پاداش را فعال می

فراد با سطوح پایین شود. عالوه بر امخدر به طور مستقیم سیستم پاداش و تولید احساس لذت اشاره می

خودکنترلی ممکن است مستعد مصرف مواد مخدر باشند که ریشه اختالالت مصرف مواد در برخی از افراد را 

توان در رفتار قبل از مصرف طوالنی مدت آنها مشاهده کرد. یک ویژگی مهم اختالالت مصرف مواد تغییر می

زدایی به ویژه در افراد مبتال به اختالالت شدید ماندگار اساسی در مدارهای مغز است که ممکن است فراتر از سم 

انجمن ) د. اثرات رفتاری این تغییرات ممکن است در عود مکرر و ولع مصرف شدید به نمایش گذاشته شودباش

یک نوع سوءاستفاده شدید از مواد مخدر است که نه تنها باعث گسترش  اعتیاد (.2013، روانپزشکی آمریکا

میر بلکه موجب افزایش نرخ جرم و جنایت،  ودز، هپاتیت، سل و افزایش نرخ مرگ ونی مانند ایهای عفبیماری

تریلیون  5/0ده بیش از شود، به طوری که در ایاالت متحالعاده کشورها میبیکاری و از دست رفتن منابع فوق

 روانی، اجتماعی و معنوی (. اعتیاد یک بیماری جسمی،1،2004)نیدا شودمبارزه با مواد مصرف میدالر برای 

بینی شده است میلیون مرگ و میر هرسال برای استفاده افراد از توتون و تنباکو پیش 5است. ( 2006، 2)گاالنتر

(. تجزیه و تحلیل رگرسیون 2007، و همکاران3)روزی رسدمیلیون نفر می 10به  2025که این میزان در سال 

هایی مانند سرطان مری، سرفه، برونشیت، آسم، سل، سرطان مثانه، دهد ارتباط مستقیم بین بیمارینشان می

                                                 
1. Nida 
2. Galanter 
3. Rozi 
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(. در همین حال کودکانی که با فرد 1387، راد و همکاران)رحیمی سرطان روده بزرگ و مصرف سیگار وجود دارد

 (. 2007،و همکاران1)کاپوستا گیرندکنند به شدت در معرض بیماری قرار میسیگاری زندگی می

 

 روز اعتیادعوامل ب -1-10

عه قالل، عدم توسعوامل فردی شامل فقرمعنوی، افسردگی، بیماری، لذت جویی، عدم اعتماد به نفس، است        

 شخصیت، ناامیدی، فرار از مشکالت زندگی، سواد کم است. 

نظارت عدم  نواده،عوامل محیطی از جمله اعتیاد به مواد مخدر از یک یا چند عضو خانواده، درگیری خا        

 )پدران( و سواد کم پدر و مادر است.  کودک توسط پدر و مادر، بیکاری پدر و مادر

اجتماعی، فقر فرهنگی، های ناسالم، بیکاری، عدم پذیرشاجتماعی شامل مدرسه، دوستان، سرگرمیعوامل        

 رشد جمعیت و مهاجرت کنترل نشده. 

د ی به موات دسترسدر نزدیکی مسیرهای ترافیک مواد مخدر، سهولجغرافیا و عوامل اقتصادی شامل اقامت         

 (.2006 )یونسی و محمدی، مخدر، فقر، بحران اقتصادی و بیکاری

 

 نقش وضعیت جغرافیایی کشور در بروز اعتیاد -1-11

که  یعیواد مخدر طبو مبزرگترین کشور تولیدکننده تریاک  از لحاظ جغرافیایی ایران در مرز افغانستان،        

 شودکننده تریاک در جهان شناخته میکند به عنوان بزرگترین مصرفتن مواد مخدر در سال تولید می 3000

یت ترین مسیر ترانزتولید و قرارگرفتن در کوتاه(. همجواری ایران با مراکز عمده 1388، )سراجی و همکاران

 ده در ابعادتخاذ شه به رغم تمهیدات اای کاست، به گونهچیدگی وضعیت قاچاق مواد مخدر شدهموجب پی

برآوردها  (. 1384،)امانی و همکاران اعتیاد در اقشار گوناگون بویژه جوانان گسترش یافته استگوناگون دامنه

شور های اجتماعی و اقتصادی در قاچاق مواد مخدر در کدهد که مقدار مستقیم و غیرمستقیم آسیبنشان می

 .(2012،  و همکاران حاجت آقایی )سفری میلیون دالر است 700

 

                                                 
1. Kapusta 
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 اعتیاد در دانشجویان -1-12

از آنجا که اعتیاد یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی است، پس بررسی علل و عوامل تأثیرگذار در گرایش          

ست توان صرفًا مشکلی جسمانی، روانی یا اجتماعی دانبه مصرف مواد دارای اهمیت است. سوءمصرف مواد را نمی

(. در میان این 1،2007)موسسه ملی سوءمصرف مواد و پیدایش آنرا بایستی نتیجه تعامل چندین مشکل دانست

دهنده بخش کند، از آنجایی که آنها نشانها عادات بهداشتی دانشجویان دانشگاه نگرانی خاصی را ایجاد میگروه

که تغییرات مهمی در شیوه زندگی آنها اتفاق ای از زندگی هستند د و در مرحلهای از جمعیت جوان هستنعمده

(. اگر این تغییرات روال ثابتی داشته باشد به احتمال زیاد برای تعیین 2009، و همکاران2)مادورییرا افتدمی

(. افسردگی مهمترین عامل برای تمایل دانشجویان 2012، و همکاران 3ماتو -)وارال سالمت آینده فرد مؤثر است

شوند اده از مواد مخدر است. مشکالت روانی که این دانشجویان در طول تحصیالت با آن روبرو میدانشگاه به استف

تاق و مشکالت همه آنها در یک ا همچون ازدست دادن امید در مورد آینده خود، محل اقامت نامطلوب، حضور

ر مصرف الکل در زنان (. د2013،)ستاری و همکاران برای تمایل آنها به مواد مخدر استفرهنگی عوامل خطر 

شود. سیگار کشیدن قویترین های سبک زندگی دیده میدانشگاه تأثیرات ساختاری در شیوهمتأهل و دانشجویان 

 4است )سی.کوکرهامزندگی ناسالم در میان گروههای اجتماعی و اقتصادی پایین شناخته شدههای سبکشیوه

،2005.) 

 

 سبک زندگی -1-13

داند که از تعامل بین زندگی را الگوهای مشخص و قابل تعریف رفتار میاشت جهانی سبکسازمان بهد          

 5)کر شوداقتصادی حاصل می -های محیطی و اجتماعیهای شخص، برهمکنش روابط اجتماعی و موقعیتویژگی

سبک  هایریشه( اصطالح سبک زندگی را مطرح کرد. از دیدگاه آدلر 1922)6(. اولین بار آلفرد آدلر2000،

های فرزندپروری، نظام خانواده و زندگی عبارتند از: سالمتی و ظاهر، وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش

                                                 
1. National Institute of Drug Abuse 
2. Madureira 
3. Varela-Mato 
4. C. Cockerham 
5. Kerr 
6. Adler 
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شود. های اولیه زندگی آموخته میهای اجتماعی سال(. سبک زندگی از تعامل1388 )کاویانی، نقش جنسیتی

گیرد که بعداً تغییردادن آن مشکل حکم شکل میسالگی آنچنان م 5یا 4آدلر معتقد بود که سبک زندگی در 

کنند و گیری میهای فاعلی خود نتیجهشدن از تجربه(. کودکان در مسیر اجتماعی2013)سیدمحمدی، است

 کندسازند که بر من کوچک آنها در مواجه شدن با دنیای بزرگ کمک میهای ذهنی یا سبک زندگی مینقشه

است که هر فرد به طور های شخصیتی ای از ویژگیمجموعه ندگی به عنوان(. مفهوم سبک ز1382)علیزاده، 

های اولیه کودکی آن را در قالب نوعی طرحواره نظام یافته فردی در بافت اجتماعی خانواده برای ذهنی در سال

جاهایی که بیشترین کمک را در حل  اش را درکند. آدلر معتقد بود که فرد سبک زندگیخود طراحی می

کنش متقابل اجتماعی با  دهد. این تکالیف عبارتند از:شکالت مربوط به سه تکلیف زندگی دارد گسترش میم

(. آدلر و پیروانش سبک زندگی هر فرد را از 2008، 1)کرن همساالن، کارکردن یا سودمند بودن و صمیمیت

های سبک درخت همان ریشه های اینریشه -1اند:یک درخت تشبیه کرده گیری تا پیامدها و آثارش بهشکل

)شامل  های کلی فردساقه این درخت درباره اعتقادات و نگرش -2کند.گیری آن را بیان میزندگی است که شکل

های این درخت وظایف زندگی و سرشاخه هاشاخه -3است.  اعتقادات و عواطف و حتی آمادگی رفتاری و غیره (

(. سبک زندگی 1391فاضل قانع، هاست )ها و سرشاخهاخهقعی همان شهستند. در حقیقت سبک زندگی وا

های اجتماعی، مخصوصاً به ترتیب تولد هیت آن به تعاملشود. ماای برای رفتار بعدی میچارچوب هدایت کننده

تواند به عقده فرزند بستگی دارد. به خاطر بیاورید که یکی از شرایطی که می -فرد در خانواده و ماهیت رابطه والد

کنند و درکنارآمدن با ضروریات زندگی احساس حقارت میشود، غفلت است. کودکان غفلت شده قارت منجر ح

ورزند. در نتیجه سبک زندگی آنها انتقام جویی، شوند و به آنها خصومت میاعتماد میبنابراین به دیگران بی

 شودنهاست، شامل میکنند حق آناراحت شدن از موفقیت دیگران و گرفتن هر چیزی که احساس می

آورد. ما خود، شخصیت و منش (. آدلر معتقد بود که فرد سبک زندگی را به وجود می2013)سیدمحمدی، 

آوریم: اینها اصطالحاتی هستند که آدلر مترادف با سبک زندگی به کار برد. تجربیات خویش را به وجود می

به خودی خود به اندازه نگرش هشیار ما نسبت به  دهند. این تجربیاتکودکی ما را به صورت منفعل شکل نمی

کنند. به آنها اهمیت ندارند. آدلر معتقد بود که وراثت و محیط توجیه کاملی را برای رشد شخصیت فراهم نمی

کنیم، مبنای ساختار خالق نگرش ما نسبت به زندگی را تشکیل ای که ما این تأثیرات را تعبیر میجای آن نحوه

                                                 
1. Kern 
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ها و تجربیاتی که استعداد دهد تا تواناییک از ما امکان میبه وجود اراده آزاد اعتقاد داشت که به هری دهد. آدلرمی

کنند، سبک زندگی مناسبی را به وجود آوریم. با اینکه آدلر به ژنتیکی و محیط اجتماعی برای ما فراهم می

ین نشده است: ما آزادیم تا خودمان آن را جزییات اشاره نکرد، ولی تأکید داشت که سبک زندگی ما برای ما تعی

ماند ایجاد شد، در طول زندگی ثابت می انتخاب کنیم و به وجود آوریم. اما بعد از اینکه سبک زندگی

( نشان دادند که موضوعات سبک زندگی آدلری بیشتر از سایر 2004)1(. لویس و واتز 2013)سیدمحمدی، 

 کند.ل و مصرف الکل را پیش بینی میمتغیرها تکرار رفتارهای مرتبط با الک

 

 انواع سبک زندگی از نظر آدلر  -1-14

مربوط به  آدلر چهار سبک زندگی اساسی را برای حل و فصل کردن مشکالت همگانی همچون مشکالت         

 ما در قبال دیگران، مشکالت شغلی، مشکالت عشق و محبت مطرح کرد: رفتار

رشی سلطه جو یا حاکم با آگاهی اجتماعی کم دارد. چنین فردی بدون توجه به : این تیپ نگ2جوتیپ سلطه -1

شود. نوع کند و آزارگر، بزهکار یا جامعه ستیز میکند. نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله میدیگران رفتار می

ند که با حمله کردن کند: آنها معتقدیا خودکشی می شودکمتر خطرناک این تیپ، الکلی، معتاد به مواد مخدر می

 زنند.به خودشان به دیگران صدمه می

ترین تیپ است، انسان توقع دارد که دیگران اسباب رضایت او : تیپ گیرنده از نظر آدلر رایج3تیپ گیرنده -2

 شوند.و بنابراین به دیگران وابسته می باشند

کند. چنین فردی با یچ تالشی نمیجو برای روبرو شدن با مشکالت زندگی ه: تیپ دوری4جوتیپ دوری -3

 کند.اجتناب کردن از مشکالت از هر گونه احتمال شکست دوری می

توانند با دیگران همکاری این سه تیپ برای مقابله کردن با مشکالت زندگی روزمره آمادگی ندارند. آنها نمی        

ها و رنجوریشود که به صورت روانر منجر میجاکنند و تضاد بین سبک زندگی آنها و دنیای عملی به رفتار نابهن

 نامید. 5شود. آنها فاقد چیزی هستند که آدلر عالقه اجتماعیگر میها جلوهپریشیروان

                                                 
1. Lewis, Watts 
2. dominant type 
3. getting type 
4. avoiding type 
5. social interest 
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: تیپ مفید به حال جامعه، با دیگران همکاری کرده و مطابق با نیازهای آنها عمل 1تیپ مفید به حال جامعه -4

 (.2013کنند )سید محمدی، اجتماعی با مشکالت مقابله میرشد یافته عالقه کند. این افراد درچارچوب کامالًمی

 

 های سبک زندگیمؤلفه -1-15

همتا و فردی زندگی که همه فرآیندهای عمومی زندگی قاد داشت سبک زندگی یعنی کلیت بیآدلر اعت         

ست از جهان، فرآیند درحال گذار و راه (. سبک زندگی طرح و دریافتی اجمالی ا1956ذیل آن قرار دارند )آدلر، 

های است. راه یکتا و فردی زندگی و دستیابی به هدف، خالقیتی است حاصل از کنارآمدن با محیط و محدودیت

(. سبک زندگی رفتار و منش نیست، بلکه امری 1386کنی، ؛ به نقل از مهدوی1378آن )محفوظی و دیگران، 

کند و خود به واسطه خوی و منش فردی شکل سانی را واحد هدایت میاست که همه رفتارها و تجربیات ان

ن دست یافت، توان به درک بهتری از مفهوم سبک زندگی از نظر اندیشمنداگیرد. یکی از راههایی که میمی

هایی است که ایشان برای سبک زندگی برشمرده و یا در تحقیقات خود از آنها به عنوان بررسی عناصر و مؤلفه

شوند. اند. در اینجا منظور از مؤلفه اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب میصه بهره بردهشاخ

)مواردی مانند میزان  بنابراین اموری که از سوی محققان به عنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهاد شده

و وبر در آثار خود از آنها یاد درآمد و تحصیالت( مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عناصری که زیمل و وبلن 

)دکوراسیون، معماری و  )نوع پوشاک، پیروی از مد(، نوع مسکن اند، عبارتند از شیوه تغذیه، خودآراییکرده

زادگی یا دست )رفتارهای حاکی از نجیب فراغت و تفریح، اطفار نقل، شیوه گذران اوقات واثاثیه(، نوع وسیله حمل

ر محافل عمومی، تعداد مستخدمان و آرایش آنها(. آنچنان که از تعریف آدلر از سبک و دلبازی، کشیدن سیگار د

داند. زندگی معلوم است او سبک زندگی را شامل همه رفتار و افکار و احساسات فرد و حرکتش به سوی هدف می

( 1940) واسول ( و1935) توان به کارهای چاپیندر مهمترین تحقیقات میدانی اولیه مبتنی بر سبک زندگی می

های اشاره کرد که در آنها تکیه اصلی بر بررسی محل سکونت، نوع خانه، وسایل اتاق نشیمن و دیگر جلوه

بندی در مورد در یک جمع (1976) و همکاران 3(. کالک1991، و همکاران2)سیلز شان و منزلت بودعینی

شخصی مصرفی که حاکی از ترجیحات  فردی های مورد مطالعه سبک زندگی در دهه پنجاه به رفتارهای شاخصه

                                                 
1. socially useful type 
2. Sills 
3. Glock 
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 و لباسی نحوه بازی کردن کند: مواردی مثل نحوه استفاده از صنایع فرهنگی، تفریحی و ورزشاست اشاره می

زندگی بندی خود چند عامل مهم را در مطالعه سبک(. گرون در جمع1991پوشیدن )سیلز و همکاران، 

مندی در گوهای مربوط به نقاط تمرکز عالقهها و النحوه صحبت، نگرششمرد، الگوهای مصرف، نوع لباس، برمی

؛ به 1963ها )گردن، فرهنگ مانند امورجنسی، عقالنیت، دین، خانواده، میهن پرستی، آموزش، هنرها و ورزش

هایی از سبک زندگی را مطرح (. پارسونز در کتاب مشهور خود )نظام اجتماعی( جنبه1386کنی، نقل از مهدوی

ها( را نشان می داده )به خصوص خانواده کند که ناشی از فناوری مدرن است و در آن روزها سبک زندگی افرادمی

است: مواردی مثل خودروهای خانواده، یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون. او معتقد است با توجه به از بین 

بهره برد. او همین تغییرات را در مورد استفاده از  توانها نمیرفتن رواج استفاده از مستخدم دیگر از این مالک

، 1کند. چرا که مدرن بودن دیگر عرصه را برای معیارهای سنتی تنگ کرده است )پارسونزاشیا عتیقه گزارش می

های سبک زندگی را در اوقات فراغت و ذوقیات و نحوه مصرف مناسب پول (. برلسون و استینز مؤلفه1964

ها رت، سلیقه زیبایی شناختی، سرگرمیمثل رسیدگی به وضع ظاهری و لباس، آداب معاشجویند: مواردی می

دار شیرین ها )از شکالت کشبولینگ( خوردنی )اعم از تفریحی، ورزشی از قایق سواری و چوگان گرفته تا تنیس و

در سبک زندگی در  هاگوید: تفاوت(. راجر برون می1964، 2و تلخ آن( )برلسون، استینرگرفته تا نوع نرم 

دن ترین چیزها شکل گرفته است. از عادت نوشیدن و خوردن ساالد گرفته تا انتخاب کلمات و طرز پوشیاهمیتبی

های تربیت کودکان )مثالً میزان سختگیری به آنها در مورد دستشویی و نظافت(. و عادت شستن، همچنین شیوه

هوتن عناصر سبک (. ون1965، 3ان عصبی یا روانی )براونرفتارهای جنسی، بهداشتی، مذهبی و سیاسی و میز

ها، مواد خواندنی، آالت کند: اثاثیه، اشیا هنری، انواع لباس پوشیدنزندگی را در خانواده چنین توصیف می

موسیقی، سلیقه در غذا و مشروبات، روش پخت، نوع صحبت کردن در خانه )چه در کلمات و گرامر، چه در 

نوع گذران اوقات فراغت، بودجه بندی، روابط با فرزندان، ضوابط و روشهای تربیت کودک، تراکم  عناوین گفتگوها(

کند(، نوع و های خصوصی و میزان سروصدا و تعامالت را تعیین میجمعیت ساکن در خانه و محل )محدوده حریم

 (.1970، 4تامسون ویژگیهای اشتغال )ون هوتن،
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 مت جسمی و روانیثیر سبک زندگی روی سالتأ -1-16

های به طورخاص متخصصان سالمت روان اهمیت عوامل شیوه زندگی ناسالم را در کمک به روان درمانی          

های خاص برای پرورش روانی و ت شیوه زندگی سالم را برای درماناند و همچنین اهمیمتعدد دست کم گرفته

تواند تعیین شناختی و عصبی. عوامل شیوه زندگی میهای سازی ظرفیترفاه اجتماعی و برای حفظ و بهینه

های سخت که عامل مرگ و میر هستند کننده قوی سالمت جسمی و روانی باشد. در جوامع مدرن بیماری

شوند. عروقی، چاقی، دیابت و سرطان در حال حاضر به شدت از شیوه زندگی تعیین می-همچون اختالالت قلبی

ای بر مرگ و میر دارد و یدن، فعالیت بدنی، مصرف الکل و رژیم غذایی تأثیر عمدهتفاوت در چهار عامل سیگارکش

، و همکاران1تواند یک تفاوت عمده را در سالمت ایجاد کند )کوهای کوچک در شیوه زندگی میحتی تفاوت

. تغییر سبک تواند مزایای درمانی برای بیماران، درمانگران و جوامع داشته باشد(. تغییر سبک زندگی می2008

و یا دارودرمانی برای رونر و عامل مؤثر در رواندرمانی تواند در بهبود سرطان پروستات، تصلب شرایین کزندگی می

و 4؛ سیدهو2008، و همکاران3؛ پیسکه2008، و همکاران2برخی اختالالت همچون افسردگی مؤثر باشد )فراتورلی

پیشگیری اولیه، ثانویه و برای توانمندسازی بیماران در بهبود (. در نتیجه تغییر سبک زندگی در 2009، همکاران

(. تغییر سبک زندگی چند عامل منفی 5،2011و سالمتی خود مورد توجه پزشکی معاصر قرار گرفته است )والش

 دارد. برخالف رواندرمانی و دارودرمانی برچسب زدن در این شیوه آزاد است، ولی عوارض جانبی کمتر از دارو

بخصوص در سالمت  ران(. تغییر سبک زندگی مزایای ثانویه قابل توجهی در بیما2010، 6را دارد )آمینگر درمانی

(. پس تغییر در هشت شیوه سبک 2009، 7کند )دیسلندزجسمی، اعتماد به نفس و کیفیت زندگی آنها ایجاد می

ح و سرگرمی، آرامش و مدیریت زندگی مؤثر است: ورزش، تغذیه، رژیم غذایی، ماندن در طبیعت، روابط، تفری

(. نگرانی مذهبی و معنوی برای بسیاری 2011های مذهبی و معنوی، خدمت به دیگران )والش، استرس، درگیری

جمعیت جهان درگیر اعمال مذهبی و معنوی هستند. این  %90از افراد و بیماران مهم و حیاتی هستند. بیش از 

ای گویند که برای بهداشت حرفهها است و بیشتر بیماران میو بیماریشیوه یک عمل مهم برای مقابله با استرس 
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ل مذهبی و معنوی ممکن است مایه خود به دنبال مسایل مذهبی هستند. این عدم توجه برای رواج و اهمیت اعما

 سف باشد، چرا که تأثیر بسیاری بر سبک زندگی و سالمت و روابط درمانی و اثربخشی و مسایل عمیق وجودیتأ

(. تحقیقات قابل توجهی رابطه پیچیده بین مشارکت مذهبی و سالمت روان را مطرح 2009، 1قرار دارد )کویینگ

اند. مزایای سالمت روان شامل افزایش سالمت روان، رابطه و رضایت زناشویی و همچنین کاهش اختالالت کرده

رای سالمت جسمی، مشارکت مذهبی رسد بمصرف مواد و خودکشی. به نظر میمانند اضطراب، افسردگی، سوء

سودمند باشد و همچنین برای اختالالت خاص مثل فشار خون باال و مرگ و میرهای خاص. سبک زندگی افراد با 

وضعیت سالمت جسمانی، روحی، روانی و معنوی آنها پیوند دارد. رفتارهای مذهبی در معنایافتگی زندگی ارزش 

های مثبت از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشتوانند به خدا و زیارت میتوکل  مثبت دارد. رفتارهایی از قبیل

(. کسانی که یکبار در هفته در مراسم مذهبی شرکت 1390موجب آرامش درونی و معنوی فرد شوند )عیوضی، 

 (.2011کنند )والش، کنند، هفت سال بیشتر از کسانی که تمایل ندارند شرکت کنند زندگی میمی

 

 ک زندگی اسالمیسب -1-17

ها پدید روح انسان وعی را در اندیشه دین به عنوان نوعی از هدایت الهی، دگرگونی و آثار عمیق و وسی        

ها و رفتارها و کردارهای انسان را ها و گرایشها و باورها، ارزشآورد. در پرتو این دگرگونی که نظام شناختمی

رسد. دین شود و مسیری ویژه به تکامل مییطری بشر شکوفا و هدایت مگیرد، استعدادهای درونی و فدربر می

ته های دینی نداشهای مناسب فرهنگ گذشته، اگر مغایرتی با آموزهشاخصخدمت گرفتن  تواند درباره بهمی

 (. 1387باشد، توجه و آن را تأیید کند )جوادی آملی، 

اسالمی را به صورت علمی به عنوان موضوع رساله دکتری ( اولین بار نظریه سبک زندگی 1388) کاویانی       

دهنده سبک زندگی انسان است و مسیر ها در زندگی روزانه نشانبررسی کرد. چگونگی تعامل رفتارها و نگرش

کند. برای یافتن بهترین نوع سبک زندگی الگویی الزم نسبتاً ثابتی را برای زندگی پیش روی انسان ترسیم می

های های شناختی و رفتاری انسان را به بهترین شکل در نظر بگیرد و از طرف دیگر با یافتهمؤلفهاست که همه 

مسلم علمی مخالف نباشد و همچنین دنیا و آخرت را در کنار هم ببیند و از هیچ یک از ابعاد مادی و معنوی 

                                                 
1. Koenig 
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سبک زندگی عمق اعتقادات،  اسالمی این گونه است. درتوان ادعا کرد که سبک زندگی انسان غافل نشود. می

ها در سبک زندگی از سایر دیدگاه شود.شود، بلکه رفتارهای فرد سنجیده میعواطف و نگرش فرد سنجیده نمی

تواند نسبت به شود، اما سبک زندگی اسالمی نمیشود و فکر و نیت انجام رفتار بررسی نمیفقط به رفتار توجه می

ها نیز نظر دارد تأکید آن روی رفتار است، به حداقل عواطف و شناخت تفاوت باشد، درحالی کهها بینیت

های ( بایدها و نباید1گیری الزم است: (. برای داشتن یک سبک زندگی مطلوب دو نوع جهت1388)کاویانی، 

 گیری اول به طور غالب ارزشی و اخالقیهای اجرا و به عینیت رساندن آن. جهت( شیوه2مورد قبول در زندگی. 

ده شده های عملی است و این مسایل هر دو در سبک زندگی اسالمی دیگیری دوم مبتنی بر ارزشاست و جهت

دهد که نگرش و باورهای مذهبی در افرادی که اقدام به ( نشان می1385)های شاکری و همکاران است. بررسی

 تر است.کنند نسبت به افراد عادی ضعیفخودکشی می

های اسالمی و کلیت اسالم نگاه ندگی اسالمی این است که به آموزهوری در مفهوم سبک زمهمترین نوآ        

در سطح بین الملل، اما از  شده است. سبک زندگی اسالمی عنوانی است شناخته شده در اکثر علوم انسانی و

 گیرد.شود و مورد مطالعه قرار میهای متعدد به آن نگاه میزاویه

المی با تمام زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است. سبک زندگی اسالمی از جهتی با دیگر سبک زندگی اس        

های زندگی متفاوت است. در جامعه شناسی، مدیریت، علوم پزشکی و روانشناسی بالینی و غیره، نیز بحث از سبک

ها و عواطف ارتباط تپردازند و با شناخسبک زندگی مطرح است، اما در این قلمروها فقط به رفتاری خاص می

ارتباط با عواطف و تواند بی، نمیکنند. اما سبک زندگی اسالمی از آن جهت که اسالمی استمستقیم برقرار نمی

هایی از شناخت و ها باشد. براین اساس هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد، باید حداقلشناخت

(. اگر بخواهیم وجوه گوناگون سبک زندگی را در 1390)کاویانی، عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد 

ها استنتاج کنیم، باید به آن را از این آموزه های دین اسالم، مطالعه و وضعیت هنجاری و شایستهچارچوب آموزه

 های متعدد و متنوع سبک زندگی در سه سطح کلی نگرش، گرایش و کنش بپردازیم.بررسی جنبه

و که هویت انسان براساس آن تعریف  مند از باورهای دینی استای نظامرش ناظر بر مجموعهبخش نگ        

های ها و هنجارهایی است که به سلیقه و توانایی ترجیح افراد و گروهشود. بخش گرایش حاکی از ارزشترسیم می

های برگرفته از آموزههای رفتارهای عینی دهد. بخش کنش نیز مشتمل بر الگوها و شیوهاجتماعی جهت می

بینی و نظام معنایی دین اسالم، در کنار نمادهای آیینی فرهنگی برآمده از جهانیب سرمایهاسالمی است. بدین ترت
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دهی ارزشها و هنجارهای اجتماعی و تواند مجموعه پیروان اسالم را به صورت منسجم در شکلو شعایر دینی می

ای برای زندگی تواند به شکل گیری الگوهای ویژهدهد. البته این موضوع می سالیق و ترجیحات برآمده از آن یاری

 (.1381هاشمی،  و بیانجامد و نوعی از سبک زندگی دینی را پدید آورد )صدیق سروستانی

شود، اما پزشکی تنها به رفتار نگریسته می در سبک زندگی از دیدگاه روانشناختی، جامعه شناختی و علوم        

توجه به تواند بیشود. سبک زندگی اسالمی، نمیها و عواطف آنها محسوب نمیچ یک نیت افراد، شناختدر هی

ها باشد. مانند نماز که اگر اعتقاد به خداوند و معاد را پشتوانه خود نداشته باشد، رفتار اسالمی محسوب نیت

 (.1388شود )کاویانی، نمی

 

 های سبک زندگی اسالمیشاخصه -1-18

شود که سبک زندگی شده است که نبود هرکدام باعث می سبک زندگی اسالمی از ده شاخص تشکیل        

ای ها قابل شناسایی است و البته وجود همه آنها در کنار هم نتیجهاسالمی ناقص باشد، مرز هرکدام از این شاخص

(. 1388؛ کاویانی، 1390، مکاران؛ کجباف و ه1392دهد )شریعتی، ست میفراتر از حاصل جمع ساده آنها به د

 این شاخصه ها عبارتند از:

ای خود کند که فرد در ارتباط با دیگران، فراتر از خود و خانواده هسته( شاخصه اجتماعی: به وظایفی اشاره می1

 دهد.انجام می

 دهد.( شاخصه عبادی: به وظایفی از زندگی اشاره دارد که رابطه بین فرد و خداوند را نشان می2

ند اما در ای اشاره دارد که به طور مستقیم وظایف رفتاری زندگی نیست( شاخصه باورها: به مفاهیم درونی شده3

 های زیرین عاطفی و شناختی حضور دارند.الیه

ظیفه رسمی و قانونی او محسوب ای در فرد اشاره دارد که و( شاخصه اخالق: به صفات و رفتارهای درونی شده4

 دهد.ما فرد آن صفت را دارد و آن رفتار را انجام میشود، انمی

( شاخصه مالی: به رفتارهایی از فرد اشاره دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به امور اقتصادی و مالی زندگی مربوط 5

 شود.می

 ( شاخصه خانواده: به رفتارها و روابط فرد از این حیث که عضوی از یک خانواده است اشاره دارد.6
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 کند.قش مینای در سالمت جسمانی و روانی فرد ایفای اخصه سالمت: به تمام اموری اشاره دارد که به گونه( ش7

 ای افزایشهای موجود در فرد، تالش بر( شاخصه تفکر و علم: به فضای شناختی فرد اشاره دارد اعم از شناخت8

 های خود و....شناخت

ط امعه مربوجاعی، به امنیت افراد و دارد که به صورت فردی یا اجتمامنیتی: به وظایفی اشاره  -( شاخصه دفاعی9

 شود.می

 شود.( شاخصه زمان شناسی: به وظایف فرد در ارتباط با استفاده بهینه از زمان مربوط می10

 

 اهمیت وجود سبک زندگی اسالمی در زندگی افراد -1-19

رود ار میی به شمطراوت روح بزرگ انسان، نیاز اساسمعنویت اساس زندگی انسان است. معنویت برای            

ا شاهد بازگشت م(. امروزه 1385که بدون برآورده کردن این نیاز حیاتی، آرامش و سکون نخواهد داشت )حسنی، 

رزشهای ارب از های پاک نهاد و فطرت جو در غهای دینی نیز هستیم و انسانهای غربی به معنویت و ارزشانسان

 گردانند. برخی آگاهان اجتماعی معتقدند قرن بیست و یکم، قرن حاکمیت دینداری روی بر میسرمایهلیبرالی و 

یط تفر اش در برابرگراییهای مادی و معنوی است زیرا غرب به افراطو مذهب و بشریت، در همه عرصه

 (.1390اش پی برده و خواهان اعتدال در پرتو دین و معنویت است )عیوضی، محوری

 از آن جهت که سبک زندگی اسالمی با تمام زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است. سبک زندگی اسالمی        

ی ای اسالمه بخواهد مبنکها باشد. بر این اساس هر رفتاری ارتباط با عواطف و شناختد بیتواناسالمی است، نمی

می گی اسالسبک زند وانه خود قرار دهد.هایی از شناخت و عواطف اسالمی را پشتداشته باشد، باید حداقل

اشد، رفتار نداشته ب اد را پشتوانه خودها باشد. مانند نماز که اگر اعتقاد به خداوند و معتوجه به نیتتوانند بینمی

 (.1390شود )کاویانی، اسالمی محسوب نمی

بینی رضایت از زندگی در نظر ( در پژوهش خود چندین متغیر مستقل را برای پیش2006) 1استفانی کورف       

داری وجود گیری مذهبی درونی و رضایت از زندگی رابطه معنیدهد که بین جهتگرفته است. وی گزارش می

های ها و پژوهشهای روانی در نظریهدارد. نقش سبک زندگی اسالمی و اعتقادات مذهبی در کنترل آسیب

                                                 
1. Korff 
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های رواندرمانی خود ( در خالل فعالیت1993طور مثال یونگ )روانشناسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به 

تواند موجب باال بردن یکپارچگی و معنی دادن به شخصیت فرد گردد )کربالیی دریافت که اعتقادات مذهبی می

پوستی که از اعتقادات ( نشان دادند که مردان و زنان سیاه1990)(. بروان و همکاران 1386هرفته و جناآبادی، 

( در مورد اثر مذهب بر سالمت روانی 1996باشند. موسیک )یی برخوردارند، کمتر دارای عالیم افسردگی میباال

ای از بزرگساالن سالخورده سیاه و سفیدپوست نشان داد که مذهب بر سالمت روانی افراد اثر مثبت دارد در نمونه

 (.1384ی باشد )پناهی میرشکار و مرزیه، برند بیشتر مو این اثر برای کسانی که از مشکالت جسمی رنج می

 

 سالمی و تأثیر آن بر بهداشت روان افرادا-سبک زندگی ایرانی -1-20

دو بعد روانی و جسمانی توجه  ای است. اخالق و روانشناسی به هرسبک زندگی از موضوعات بین رشته         

(. سبک 1999، 1اند )استینسبک زندگی پرداختهدارد. از میان روانشناسان آلفرد آدلر و پیروان وی به بررسی 

ها حاصل زندگی دوران گیرد. این شیوهبوسیله آن پی می ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود رازندگی شیوه

پذیر شخصیت افراد است. اولین بار آلفرد آدلر دیگر سبک زندگی بعد عینی و کمیت کودکی فرد است. به عبارت

ان سبک زندگی را مطرح کرد، سپس توسط پیروان او گسترش یافت. آنان سبک زندگی، از بین روانشناس

های اصلی سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یکدیگر را گیری آن در دوران کودکی، نگرششکل

و فلسفی را شناسی نشان داده، مفاهیم ارزشی و انسانبه تفضیل بحث کرده و آن را در قالب درخت سبک زندگی 

 (.2006، 2اند )وارن و ماالچیا به طور یکپارچه به تصویر کشیدهمطرح کرده و تمام زندگی ر

شابهت مدارد. بعضی از  نامیم چند مشابهتآن را رویکرد اسالمی میرویکرد آدلر به روانشناسی با آنچه ما         

جبرگرایی  -6 قخود خال -5یابی فردی جهت -4ی گرایغایت -3نگری کل-2ها توجه به ارزش -1ها عبارتند از: 

عیارهای آسیب م -10اولویت دادن به هشیاری  -9الش برای برتری ت -8ظریه میدان اجتماعی ن -7مالیم 

 (.1390بک زندگی )کاویانی، کارکردهای س -12تأکید بر پیشگیری  -11شناسی و درمان 

       

                                                 
1. Stein 
2. Warren, Malachy 
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The Role of Islamic Lifestyle in Predicting 

Addictability Rate of University Students 

 

Dr.Akbar Atadokht 

 

Abstract: 

This study aimed to investigate the role of students adherence to Islamic lifestyle in 

predicting addictability rate. The research method was descriptive-correlation. The 

population comprised all male and female students studying in the University of 

Mohaghegh Ardabili in 1393-94 (2014-2015) school years. A sample of 377 participants 

were selected by cluster random sampling and filled out the Islamic Lifestyle 

Questionnaire, students addiction aptitude questionnaire and atitude assessment toward 

substances. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate 

regression. Results revealed that there is a negative relationship between Islamic lifestyle 

and their tendency to substance use and componants of addiction aptitude (p<0.01) and 

23% of students tendency to substance use and 45% of students addiction aptitude 

predicted by Islamic lifestyle. The financial component of Islamic lifestyle was the most 

effective factor for predicting of students tendency to substance use (ß=-0.28) and moral 

component of Islamic lifestyle was the most effective factor for predicting of students 

addiction apttude (ß=-0.28). (p<0.001). These results have implifications for cultural 

professionalists, social pathologist and psychologists to use Islamic lifestyle promotion in 

students in order to prevention of their tendency toward social damages especially 

substances use. 

 

Keywords: Addiction, Adictability, Student, Life style, Islamic life style 
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