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 چكیده 
 کنندگان مواد و افراد بهنجار شهر تهران بررسی شد. سبک زندگی در سوء مصرف هدف:
کن سـاله سـا   05-45فرد بهنجار ( از افراد  003سوءمصرف کننده و 090نفری) 424نمونه بدین منظور  روش:

)کـرن،   ای انتخا  شدند وسپ  به پرسشـنامه سـبک زنـدگی    در شهر تهران به روش نمونه برداری تصادفی طبقه
 پاسخ دادند.( 0997ویلر و کارلت ،

های تعلق پذیری ـ عالقه اجتمـاعی، توجـه طلبـی      که تفاوت بین دو گروه در سبک نتای  نشان دادند ها: یافته 
سبک تبعیت جویی و ریاست طلبی معنادار نبود؛ تحلیل رگرسـیون لجسـتیک نیـز     و محتاط بودن معنادار اما در دو

کنـد و سـایر ضـرایب     % واریان  را  بطور معنادار تبیـین مـی  09نشان داد که سبک تعلق پذیری ـ عالقه اجتماعی  
 معنادار نبود.

 تاییـد تفـاوت سـوء    هـا ضـمن   ها همسو با دیدگاه آدلری دربـاره تحـول روان آزردگـی    این یافته گیری: نتیجه
ایـن   گـری نخسـتین در   های زندگی بـر اهمیـت پیشـگیرانه مداخلـه     کنندگان مواد و افراد بهنجار در سبک مصرف
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 ان مواد و افراد ...کنندگسبك زندگي سوءمصرف

 مقدمه  

رف در قلمرو شناخت عوامل مؤثر بر سوء مص

مواد مخدر الگوهای دیرپای شخصیتی که خود 

متأثر ازتحول شخصیت است همواره مورد تاکید 

؛ کارلسون  0200، 0بوده است ) توریانو و دیگران

یکی از این  3(. سبک زندگی0995 ،0و اسروف

 الگوها است.

از نخستین نظریه پردازانی است  4آلفردآدلر

که در یک موضعگیری مبتنی بر روان 

تالش کرد تا به مسئله  سبک زندگی  5گریتحلیل

بر اساس درجه هشیاری نسبت به بپردازد. 

تجهیزات سرشتی، چگونگی دریافت جهان 

برونی و توانایی خالق است که کودک در 

های زندگی، طرح و دریافت خود  نخستین سال

کند و آدلر این طرح اجمالی  از جهان را فراهم می

، گرایش، نامد. غریزه را سبک زندگی می

در برابر لذت و  6احساس، فکر، عمل، بازخورد

و یا احساس اجتماعی  7عدم لذت، خودمیان بینی

 شود هر فرد در سبک زندگی وی متبلور می

( بنابراین  0376، نقل از دادستان ،0970؛ 0)اسپربر

سبک زندگی دارای همه امکانات بیان است و 

                                                           
1 . Turiano, N. A.,  & et al 

2 . Carlson, E.A. & Sroufe, L. A. 

3. style of life  

4 . Adler, A. 

5.psychoanalysis  

6.attitude  

7 . ego centrism 

8. Sperber, M.  

ایی هر نقصی را باید در پویایی فرد و در هدف غ

سبک زندگی جستجو کرد و نه در شیوه بیانی که 

رود  بر اساس این سبک زندگی به کار می

 (. 0376، نقل از دادستان ،90976)شافر

امروزه این باور به خوبی پذیرفتـه شـده کـه    

های سوء مصـرف مـواد بـه     افراد مبتال به اختالل

ابعــاد  طــور نــوعی از همگنــان بهنجــار خــود در

پـذیری   جملـه هیجـان   زتعریف شده شخصیت ا

  بـاال،   00واکـنش پـذیری   00هـای  که رگـه  02منفی

ــدبینی ــی  03ب ــی گرائ ــر   04و روان آزردگ را در ب

)مـاجی یـر و    انـد  گیرد بـه وضـوح متفـاوت    می

؛  لیـرود  0200، 06پنی و دیگران ؛ 05،0200دیگران

(. 0999 ،00فلوری و دیگـران   ،0222 ،07و ردوک 

کـه  کند نشان دهد  روانشناسی آدلری کوشش می

های آن یعنـی روان   تحول روانی انسان و انحراف

، بــر اســاس 09هــا هــا و روان گسســتگی آزردگـی 

ــدگی   ــق زن ــر منطــق مطل ــرد در براب ــازخورد ف ب

شود، درجه انحراف یعنی حد  اجتماعی تعیین می

ــته  ــا خواس ــافتگی ب ــازش ی ــانی و  س ــای همگ ه

                                                           
9. Schaffer, H.  

10.negative emotionality  

11. trait  

12 .reactivity 

13. pessimism  

14. neurotisism  

15 . Magyar, M. S., & et al 

16 . Pennay,A., & et al 

17 . Liraud,F.,&Verdoux, H., 

18 . Flory,K., 

19. psychosis  
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 علیرضا آقایوسفي، محمد اورکي، علي احمدی ازغندی،علي حسینایي،اعظم نوفرستي

ــت     ــه و ماهی ــده درج ــخص کنن ــاعی مش اجتم

روان آزرده، روان های روانی اسـت . فـرد    اختالل

گسسته و جر آن به سوی هـدفی متوجـه  اسـت    

های گروه اجتمـاعی مغـایرت دارد و    که با هدف

تمامی نیروی وی در جهـانی مملـو از توهمـات    

رود. تضادی که وی را در برابـر   واهی به هدر می

دهد تنها یـک کـنش دارد     واقعیت  مطلق قرار می

د  از آن و آن تغییر شکل واقعیت و دور کردن فـر 

گونـه نارسـایی    است. چنین بازخوردی بـه هـیچ  

عضوی نسبت دادنی نیسـت بلکـه حاصـل یـک     

است که در زندگی کم و بـیش   0احساس کهتری

های واقعی  دشوار دوره کودکی ریشه دارد. تجربه

کهتری ، شرایط بروز خطاهای مختلفی را فـراهم  

کنند که بر تحول روانی فرد تاثیر قاطع دارنـد،   می

اس کهتری با یک حرکت جبرانی بـه سـوی   احس

یک هدف برتری همگـام اسـت و محـرک الزم    

های مفید زندگی است اما معنا و  برای حفظ جنبه

ارزش آن را باید در چگونگی بـه کـار بسـتن آن    

جستجو کرد. در قلمرو غیرمفیـد کنـار آمـدن بـا     

ــان   ــه انس ــه ب ــری ک ــاس کهت ــد  احس ــای واج ه

ــتالل ــی  اخ ــای روان ــل رو ه ــا، ان آزرده)از قبی  ه

  بزهکـاران، قربانیـان خودکشـی،     هـا،  گسسته روان 

 کنندگان مواد و جز اختصـاص دارد،  سوء مصرف

جوئی گرایش دارنـد از   ها به سوی برتری کوشش 

آنجا که هر حرکت روانی واجـد قصـد و هـدفی    

                                                           
1. Inferiority feeling  

است بنابراین دانستن این نکته که فرد کـدام یـک   

اهمیت اسـت   کند بسیار پر ها را دنبال می از هدف

اما همواره به علت مسایل متعددی که در زنـدگی  

شوند، امکان گـذار از قلمـرو مفیـد بـه      مطرح می

، نقـل از  0976قلمرو غیر مفید وجود دارد )آدلـر  

 (.0376 دادستان،

های غیـر مفیـد کنارآمـدن بـا احسـاس       جنبه

هـای سـازش    کهتری بنیادی در واقع همان پاسـخ 

ز قبیل سوء مصرف مـواد  نایافته در برابر زندگی ا

خودکشـی و یـا انـواع      بـدبینی،   مخدر، الکلیسـم، 

ها هستند که صـرف نظـر از وجـود     آزردگی روان

نارسایی عضوی در سبک زندگی نامناسب ریشه 

ــر) ــد. آدل ــه از دو 0964 ،0907 دارن ــن زمین ( در ای

سـاز   سبک زندگی دوران کودکی به عنوان زمینـه 

بـرد.   نـام مـی   تحول روان آزردگی در بزرگسـالی 

سبک زندگی مبتنی بر نـاز پروردگـی کـه محـور      

هاست به شرایطی در کودکی  اغلب روان آزردگی

اشاره دارد که درآن کودک میل نیرومندی نسـبت  

وار با والدین  دارد که انتظار مفـرط   به رابطه انگل

های  محافظت و تامین نیازها از خصیصه  مراقبت،

تحـول  روانـی   آن است. نتیجه این وضعیت کـه  

گیـرد،   فرد را در بزرگسالی زیـر تـاثیر خـود مـی    

،  0سـازی  ناارزنـده   احساس دوست داشتنی نبودن،

مســئوولیت   خــود، مهارشــدگی توســط والــدین،

ــاعی   ــه اجتم ــال دیگــران و عالق ــذیری در قب ناپ

های سازش نایافته را برای  محدود است که پاسخ

                                                           
2 .disvaluation 
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 ان مواد و افراد ...کنندگسبك زندگي سوءمصرف

کـه   انـدازد  مقابله با این وضعیت در فـرد راه مـی  

، سـوء مصـرف مـواد و    0گرایش به تخدید طلبی

هـای سـازش    الکلیسم جزء ایـن دسـته از پاسـخ    

کـودک   نایافته است. از سوی دیگر سوء استفاده،

ــا کــودک و بــی تــوجهی بــه  آزاری، بــدرفتاری ب

نیازهای بدنی و روانی او در سنین نخست تحول 

روانــی کــه خصیصــه ســبک زنــدگی مبتنــی بــر 

به تحول عالقـه اجتمـاعی   توجهی است منجر  بی

  خصـومت ورزی،   عدم اعتماد به نفـ ،   محدود،

حسادت و جـز آن در    عدم توجه به رفاه عمومی،

 (.0964 ،0907  )آدلر، شود بزرگسالی می

)از قبیـل   هـا  طلبـی  تعداد زیـادی از تخـدیر  

سوء مصرف انواع مواد مخـدر از    سیگار کشیدن،

در  ن(و جـز آ   تریـاک، حشـیش،    جمله هـروئین، 

باشند کـه در   های جبرانی می زرمره روان آزردگی

خدمت کنار آمـدن بـا احسـاس کهتـری بنیـادی      

کنــار آمــدنی کــه البتــه ســازش نایافتــه   هســتند،

نمایــد و ریشــه در ســبک زنــدگی اســتقرار   مــی

 ( در کـودکی 0956ای دارد که به بـاور آدلـر)   یافته

گیـرد و از آن پـ  بـه     سالگی( شکل می 5یا  4)

توان آن را تغییر داد؛ سبک زندگی کـه   میسختی 

های فرد پیرامـون آن توحیـد یافتـه و     تمام فعالیت

ناپذیری کـه   یابند. در نگاه آدلر انعطاف استقرار می

دهـی بـه    های جدید پاسـخ  ناتوانی در انتخا  راه

محیط اجتماعی فرد مشخصه بارز آن است، وجه 

ای است کـه   نایافته مشخصه سبک زندگی سازش

                                                           
1.taxicomania  

هـایی    آزردگـی  د را در بزرگسالی مسـتعد روان فر

کند که سوء مصرف مواد از مصادیق بارز ایـن   می

 ها است. روان آزردگی

آدلر معتقد به وجود چهار سبک زندگی 

، سودمند 3، گیرنده0گر یا حکمران است: سلطه

که بر اساس وظایف  5و اجتنابی 4اجتماعی

گانه یعنی روحیه اجتماعی یا مشارکت با  سه

 تحقق خود در زندگی عشقی و جنسی، مردم،

کار و مشارکت در آسایش عمومی به وجود 

گر یا حکمران که با  آیند. سبک زندگی سلطه می

بی توجهی به دیگران، عالقه اجتماعی محدود و 

تواند زمینه  ورزی همراه است می خصومت

گرایش به دیگرآزاری، بزهکاری ، الکلیسم، اعتیاد 

های انجام  م سازد. پشوهشو خودکشی را فراه

های  شده در این قلمرو به وجود رگه

اجتماعی و انزوای اجتماعی در افراد وابسته  ضد

اند )مهدیزاده زارع  به مواد و الکل اشاره کرده

، 6؛ هوپلی و برونل0200اناری و حاج حسینی، 

؛ زوکر و 0900، 7؛ نرویانو و گروس0200

مینه (؛ سبک زندگی گیرنده ز0،0906گومبرگ

ایجاد وابستگی به دیگران است؛ سبک زندگی 

اجتنابی شخص را از مواجهه با مشکالت زندگی 

در  دارد تا از شکست وی جلوگیری کند. می باز

های زندگی با وابستگی به  مورد ارتباط این سبک

                                                           
2 . Dominant or rulling 

3 . Getting 

4 . Socially usefull 

5 . Avoiding 

6 . Hopley, A. A.B., and  Brunelle,C. 

7 . Nerviano, V. & Gross, H. 

8 . Zucker, R. Gomberg, E. 
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 علیرضا آقایوسفي، محمد اورکي، علي احمدی ازغندی،علي حسینایي،اعظم نوفرستي

قبیل  های مبتنی بر نظریه آدلر)از مواد پشوهش

( به 0900، 0کلونینگر، سیگواردسون و بوهمن

در شخصیت  افراد  0فعل پذیر -ه وابستهرگ

اند و باالخره بنظر  وابسته به الکل اشاره کرده

اجتماعی  رسد که سبک زندگی سودمند نمی

)کین،  زمینه گرایش یا وابستگی به مواد باشد

 (.0994، 3کالیتون و ویلر

( بر اساس نظام 0997) 4کرن، ویلر و کارلت

و از این اند  هایی را انجام داده آدلر پشوهش

اند که  رهگذر پن  سبک زندگی را معین کرده

، 5عالقه اجتماعی  -پذیری های تعلق سبک

و  0توجه طلبی  ،7طلبی ، ریاست6جویی تبعیت

های  گیرند. این سبک برمی را در9 محتاط بودن

 های زندگی سودمند زندگی مشابه سبک

گر و اجتنابی در ادبیات  اجتماعی، گیرنده، سلطه

پشوهشهای مختلف حاکی از  شند.با می آدلر

ها با سوء مصرف  وجود ارتباط بین این سبک

( در 0222) 02مواد هستند. برای مثال بومن

های اساسی  ای در مورد کاربرد مقیاس مطالعه

آدلری در گسترش پرسشنامه موفقیت بین فردی 

( در جنو  شرقی BASIS-AI)00بزرگساالن

                                                           
1 . Cloninger, C., Sigvardson, S., Bohman, M. 

2. Dependent - passive 

3 .Keene,K. Klayton,R, & Wheeler,.M.S. 

4 . Kern, R. M., Wheeler, M. S. & Curlett, W. 

L. 

5. Belonging-social interest         

6. Going along 

7. Taking charge 

8. Wanting recognition 

9 . Being cautious 

10. Bauman, G. S.   

11. Basic Adlerian scales for Interpersonal 

success-Adult Inventory 

جویی  های تبعیت آمریکا دریافت که زیر مقیاس

)بطور منفی( ریاست طلبی ) بطور مثبت(  و 

منفی( بین افراد دارای  توجه طلبی )بطور

تشخیص سوء مصرف مواد و سایر 

 های روانپزشکی تمایز ایجاد کرد.  تشخیص

( در مطالعه سبک زندگی و 0997) 00کیسی

کنندگان مواد و  سوء مصرف 03مسند مهارگذاری

دریافت  BASIS-AIبیماران سرپایی با استفاده از 

که هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه در مسند 

-پذیری مهارگذاری وجود ندارد اما در تعلق

ها معنادار است؛ دو گروه  عالقه اجتماعی تفاوت

در مقایسه با افراد بهنجار در مقیاس تعلق 

عالقه اجتماعی و توجه طلبی باالتر  -پذیری

 BASIS-A این مطالعه نیز نشان داد که بودند.

کنندگان مواد  تواند بین سبک زندگی مصرف می

و افراد بهنجار تمایز قایل شود اما قادر به تمایز 

 بین افراد معتاد و بیماران سرپایی نیست. کین،

( در مطالعه دانشجویان 0994کالیتون و ویلر )

سال اول دریافتند که سبک زندگی همشکلی 

پذیر و عالقه اجتماعی با مصرف  فعل -04طلب

پذیر  اد ارتباط منفی دارد، اما سبک زندگی فعلمو

-و فعال 06استثمارگر -پذیر ،  فعل05مهارگر -

با مصرف مواد ارتباط مثبت و  07استثمارگر

 (  نیز0223) 00معنادار داشتند. شفرد و فارینگتون

                                                           
12 . Casey, D. M. 

13. Locus of control 

14 . Conforming-passive 

15 . Control-passive 

16 . Exploiting-passive 

17 . Exploiting -active 

18 . Shepherd, J., & Farrington, D. 
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در پشوهش خود به سوء مصرف مواد به منزله 

یکی از رفتارهای مرتبط با سبک زندگی 

 کنند. ه میضداجتماعی اشار

( بــا مطالعــه  0227) 0کوکــوی و دیگــران 

شناختی و محیطی سوء مصرف  های روان همبسته

مـــواد در نوجوانـــان شـــش کشـــور اروپـــایی 

)بلغارستان، کرواسی، یونان، رومانی، اسـلوونی و  

تـرین عوامـل    بریتانیا( دریافتند که یکـی از قـوی  

مــرتبط بــا مصــرف مــواد قــانونی و غیرقــانونی، 

از همساالن و سبک زندگی همسـال  الگوبرداری 

محـــور بـــود کـــه رفتـــار ضـــد اجتمـــاعی و 

 گریزی را بدنبال داشت.   مدرسه

 0رونساویل و مریکانگاس  اسوندسن،  کانوی،

هـای بنیـادین شخصـیت     ( در مطالعه رگه 0220)

در سوء مصرف کنندگان مواد نشان دادند کـه در  

هـا   ی از رگها بعد هیجان پذیری منفی که مجموعه

بــین  گیــرد آزردگــی را در بــر مــی ه ویــشه روانبــ

)افـراد   کنندگان مواد و گـروه کنتـرل   مصرف سوء

فاقد سوء مصرف( تفـاوت معنـادار وجـود دارد.    

( در 0952ای کــه همســو بــا دیــدگاه آدلــر) یافتــه

 تحول روان آزردگی است.

( در مطالعـه اثـر   0202و گودرزی )زرنقاش 

کنندگان سبک الگوهای تعامل خانواده بر مصرف 

سیگار و تریاک و مقایسه آن با افراد بهنجار اظهار 

های  هدارند که مصرف کنندگان مواد در خانواد می

یابند کـه   هایی از زندگی پرورش می خود با سبک

                                                           
1 . Kokkevi, A.E., & et al 

2 . Conway,K.P.,Swendsen,J.D.,Rounsaville, 

B.J.,& Mathleen,K.R. 

نگرش منفی نسـبت بـه خـود      عدم ابراز محبت،

، پرخاشـگری   ابراز گری و توجه طلبی فرزنـدان، 

و عـدم  تـوجهی نسـبت بـه کودکـان      طرد و بـی  

مشارکت دادن بـه کودکـان در کارهـای خـانگی     

 هاست. ویشگی بارز این سبک

 3همسو با این پشوهشـگران رس و ویلبـورن  

هـا   ( معتقدند جوانانی که در ایـن خـانواده  0903)

یابنـد و بعـدها    های زندگی تحول می با این سبک

آورند والدین خـود   به سوء مصرف مواد روی می

فزون مهارگری  چون ،های شخصیتی هم را با رگه

ورزی و جـز آن   گـری، خصـومت   فزون حمایت ،

هایی که به وضـوح بیـانگر    کنند. یافته توصیف می

ریاست طلب و جـز    گر، های زندگی سلطه سبک

( است و 0997آن در مطالعه کرن ویلر و کارلت )

( در 0907،0964از سوی دیگر بـا دیـدگاه آدلـر)   

ورگی و مورد اثر سبک زنـدگی مبتنـی بـر نـازپر    

توجهی دوران کـودکی بـر رفتارهـای سـازش      بی

نایافته بزرگسالی از قبیـل تخـدیر طلبـی و سـوء     

مصرف مواد مطابقت دارند. بـر اسـاس آنچـه در    

ــول     ــدگی و تح ــبک زن ــاره س ــر درب ــام آدل نظ

هـای سـازش نایافتـه     ها به منزلـه راه  آزردگی روان

کنارآمـدن بــا مســایل زنـدگی ادعــا شــده اســت   

مرو سوءمصرف مواد بـه گسـترش   توان در قل می

الگوی نظری ذیل پرداخت و آزمودن این الگـوی  

 نظری را در مد نظر قرار داد:

                                                           
3. Ress,C.D.&Wilborn,B.L. 
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 الگوی نظری سوءمصرف مواد مخدر بر اساس دیدگاه آلفرد آدلر .7نمودار

 

 

 

بررسی پیشینه مسئله با فقدان قابل مالحظه  در

ایه یک روی آورد هایی مواجهیم که بر پ پشوهش

گری  گیری مبتنی بر روان تحلیل نظری از نوع موضع

آدلر به دنبال آزمودن ادعای این نظریه در گستره 

عمل باشند. مع ذلک نگاه ویشه پشوهش حاضر به 

یک مبنای نظری در قلمرو سبک زندگی و گسترش 

آن با تمرکز بر یکی از مهمترین مشکالت و 

عه ایرانی های اجتماعی امروز جام چالش

های  )سوءمصرف مواد(آن را از سایر پشوهش

کند. با توجه به  صورت گرفته در این قلمرو ممتاز می

آنچه گذشت و مرور پیشینه موضوع، پشوهش حاضر 

 های زیر بود:  بدنبال وارسی و آزمودن فرضیه

مواد و افراد افراد سوء مصرف کننده  بین -0

القه ع -پذیری های زندگی تعلق بهنجار در سبک

توجه طلبی و   اجتماعی، تبعیت جویی، ریاست طلبی،

  تفاوت معنادار وجود دارد.محتاط بودن 

مواد سوء مصرف های سبک زندگی،  مؤلفه -0

 کنند. بینی می مخدر را پیش

 

 روش 

پشوهش حاضر، یک پشوهش بنیادی و از نوع پ  

ای( بود. برای اجرای این  مقایسه -رویدادی )علی

تهران به سه منطقه شمال، جنو   شهرپشوهش، ابتدا 

و مرکز تقسیم شد. سپ  پرسشنامه سبک 

ران
جب

 

 برتری جویی)کمال(

 ترتیب تولد

فرزند پروری   

نیروی خالقه   

و...  حرمت خود   

 و...
سبک گیرنده )تبعیت جو 

و توجه طلب( زمینه ساز 

 سوء مصرف

سبک سلطه 

گر)ریاست طلب( 

زمینه ساز سوء 

 مصرف

 

سبک 

 اجتنابی)محتاط( 

زمینه ساز سوء 

 مصرف

 

سبک سومند 

اجتماعی)تعلق پذیر( فاقد 

 ارتباط با سوء مصرف
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به طور تصادفی  (0997کرن، ویلر و کارلت ) زندگی

کنندگان  مصرف بر روی افراد اجرا شد. منظور از سوء

یک  ر خاللمواد در این پشوهش کسانی بودند که د

ماه قبل از انجام پشوهش هر دو روز یک بار مواد 

ده بودند. افراد بهنجار کسانی بودند که مصرف کر

 ای مصرف نکرده بودند.  گونه ماده طی این مدت هیچ

و مصرف کنندگان مواد  سوءجامعه آماری کلیه 

بر   ساله شهر تهران را در 05-45افراد بهنجار 

نفر بود که به طور  424گرفت. گروه نمونه شامل  می

ران تصادفی از سه منطقه شمال، جنو  و مرکز ته

فرمول کوکران  انتخا  شدند. حجم نمونه بر اساس

گیری،  ( به دست آمد. روش نمونه1373)رفیع پور، 

ای بود. بدین صورت که شهر  روش تصادفی طبقه

تهران به سه منطقه شمال، جنو  و مرکز تقسیم شد 

نفر به طور تصادفی  035و از هر منطقه حدود 

ز ابزارهای آوری اطالعات ا انتخا  شدند. برای گرد

 ذیل استفاده شد:

شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختي: 

متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جن  و جز 

  آن بود.

کرن، ویلر و کارلت پرسشنامه سبك زندگي: 

هایی را بر اساس نظام آدلر انجام  ( پشوهش0997)

اند و مقیاسی را برای سنجش سبک زندگی با  داده

اساسی آدلری برای موفقیت بین های  عنوان مقیاس

تهیه کردند. این  (BASIS-AI) فردی بزرگساالن

 -سبک زندگی، شامل تعلق پذیری 5پرسشنامه 

  تبعیت جویی، ریاست طلبی، ،عالقه اجتماعی

های  گیرد. سؤال را دربر می طلبی و محتاط بودن توجه

به سبک تعلق  40و  36، 30، 06، 00، 06، 00، 6، 0

، 30، 07های  اجتماعی مربوطند؛ گویه عالقه -پذیری

به طور معکوس سبک  60و  57، 50، 47، 40، 37

، 03، 0، 3های  گیرند؛ گویه کارانه را اندازه می سازش

سبک ریاست طلبی را  30و  33، 00، 03، 00

، 34، 09، 04، 09، 04های  کنند؛ گویه گیری می اندازه

طلبی  به سبک توجه 64و  59، 54، 49، 44، 39

، 02، 05، 02، 5های  شوند و باالخره گویه مربوط می

سبک محتاط بودن را اندازه  42و  35، 32، 05

 گیرند. می

نفر با دو روش  99این مقیاس روی  0اعتبار

بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه و برآورد همسانی 

درونی به روش محاسبه آلفای کرونباخ در پشوهش 

 د:حاضر ضرایب زیر را به دست دا

                                                           
1 .reliability 
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 ضرایب اعتبار پرسشنامه سبک زندگی به دو روش بازآزمایی و همسانی درونی در پشوهش حاضر .7جدول

 

ضریب اعتبار  های سبک زندگی خرده مقیاس

 بازآزمایی

sig  ضریب اعتبار همسانی

 درونی

 70/2 220/2 32/2 عالقه اجتماعی -پذیری تعلق

 77/2 220/2 34/2 جویی تبعیت

 69/2 2220/2 54/2 طلبی ریاست

 02/2 90/2 07/2 طلبی توجه

 70/2 2220/2 36/2 محتاط بودن

 

 

این مقیاس با استفاده از ارزیابی 0بررسی روایی

روانشناسان که از آنها خواسته شده بود درباره 

های زندگی بر  محتوای مقیاس در سنجش سبک

را  00/2مبنای نظام آدلر قضاوت کنند ضریب توافق 

 خص روایی محتوایی به دست داد.به منزله شا

 

 ها یافته

 توزیع فراوانی افراد دو گروه مورد مطالعه

 0)سوءمصرف کننده مواد و افراد بهنجار( در جدول 

 نشان داده شده است.
 

                                                           
1. validity  

توزیع فراوانی افراد گروه نمونه به تفکیک دو  .3جدول 

 زیرگروه مورد مطالعه

 F P ها گروه

 3/47 090 سوء مصرف 

 7/50 003 بهنجار

 

درصد سوء مصرف کننده  3/47بدین ترتیب 

درصد بهنجار بودند. برای آزمودن  7/50و 

 tهای زندگی آزمون  ها در سبک تفاوت بین گروه

 (.3)جدول  مستقل به کار گرفته شد
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 رهای زندگی در دو گروه سوء مصرف کننده مواد و افراد بهنجا برای مقایسه میانگین سبک tآزمون  .2جدول 

 M SD t df sig گروهها سبک زندگی

تعلق پذیری ـ عالقه 
 اجتماعی

 2220/2 374 39/6 04/4 37/30 سوء مصرف کننده
 77/3 00/34 بهنجار

 00/2 340 04/2 25/6 06/07 سوء مصرف کننده تبعیت جویی

 96/5 30/07 بهنجار

 43/2 363 02/2 00/6 95/03 سوء مصرف کننده ریاست طلبی

 40/6 43/03 هنجارب
 2220/2 365 07/03 74/3 06/36 سوء مصرف کننده توجه طلبی

 74/4 00/40 بهنجار

 2220/2 375 03/9 27/6 33/09 سوء مصرف کننده محتاط بودن
 06/4 00/05 بهنجار

 

نشان داد که تفاوت بین افراد سوء  tنتای  آزمون 

مصرف کننده و بهنجار در سبک زندگی 

توجه طلبی و محتاط  عالقه اجتماعی،-پذیری تعلق

بودن معنادار اما در سبک تبعیت جویی و ریاست 

 –طلبی معنادار نیست. در سبک زندگی تعلق پذیری 

عالقه اجتماعی و توجه طلبی، گروه بهنجار و در 

سبک زندگی محتاط بودن افراد سوء مصرف کننده 

آزمون فرضیه میانگین باالتری داشتند. در ادامه برای 

بینی سوءمصرف مواد ار  دوم پشوهش مبنی بر پیش

های سبک زندگی رگرسیون لجستیک  روی مؤلفه

 (.4)جدول  انجام شد

 های زندگی بر سوءمصرف مواد نتیجه رگرسیون لجستیک سبک .4جدول 

 SE Wald T df sig بتا سبک زندگی

ـ عالقه اجتماعی  204/2 0 00/5 203/2 09/2 تعلق پذیری 

 47/2 0 52/2 204/2 -26/2 تبعیت جویی

 04/2 0 07/0 200/2 -00/2 ریاست طلبی

 00/2 0 506/0 279/2 03/2 توجه طلبی

 30/2 0 99/2 204/2 20/2 محتاط بودن

 79/2 0 69/2 70/4 -04/0 مقدار ثابت

نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک تعلق 

شترین درصد پذیری ـ عالقه اجتماعی بطورمعنادار بی

کند. بقیه ضرایب  % را تبیین می09واریان  یعنی 

%، سبک 6که سبک تبعیت جویی  معنادار نبود بطوری

% و سبک 03%، سبک توجه طلبی 00ریاست طلبی 

بینی کردند. بنابراین  % واریان  را پیش0محتاط بودن 

 معادله رگرسیون به صورت زیر صورتبندی شد:

x520/2 +x403/2+ x300/2+ x226/2+ x1039/2+04/0='y 

 جدول برازش مدل با داده ها. 5جدول 

x
2 df sig 

05/00 0 254/2 
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با نگاهی به جدول فوق به وضوح مشخص 

xها برازش دارد، چه است که این مدل با داده
در  2

 2log likelihoodمعنادار است و آمار  25/2سطح 

ها  است که حاکی از برازش مدل با داده 75/52نیز 

 دارد.

 

 بحث 

مسئله مصرف مواد یکی از مشکالت اصلی جهان 

کنونی است و در حال حاضر بیش از سرطان یا ایدز، 

مشغولی متخصصان بهداشت جهانی را بر انگیخته  دل

آوری را بر  های مادی و معنوی سرسام است و هزینه

نقل از  0220، 0)لشنر کند جوامع کنونی تحمیل می

 (. 0307دادستان،

نتای  پشوهش حاضر تفاوت بین دو  براساس

کننده مواد و افراد بهنجار در سبک  مصرف گروه سوء

زندگی تعلق پذیری ـ عالقه اجتماعی، توجه طلبی و 

های تبعیت جویی و  محتاط بودن معنادار اما در سبک

ریاست طلبی معنادار نیست؛ گروه بهنجار در سبک 

انگین تعلق پذیری ـ عالقه اجتماعی و توجه طلبی می

باالتری دارد در حالی که در سبک محتاط بودن 

 میانگین گروه سوء مصرف کننده مواد باالتر است.

این یافته همسو با نظریه آدلر است. چه  

)کین، های مبنتی بر نظام آدلر  براساس پشوهش

افراد دارای سبک زندگی  ( 0994کالیتون و ویلر، 

اهنجاری سودمند اجتماعی کمتر به روان آزردگی و ن

آورند.  اجتماعی از جمله سوء مصرف مواد روی می

( همخوان نیست، 0222این یافته با پشوهش بومن )

های وابسته  چه در پشوهش اخیر این سبک بین گروه

به مواد و غیر وابسته تفاوت ایجاد نکرده بود. البته در 

                                                           
1.Leshner, A.I.  

پشوهش اخیر گروه غیروابسته به مواد افراد مبتال به 

ی روانپزشکی بوند و شاید دلیل ها سایر تشخیص

اصلی این تناقض همین امر باشد اما تلویحات این 

 (،0200های تریانو ) یافته به گونه دیگر در پشوهش

( و 0227) (، کوکوی و دیگران0997کیسی )

( تکرار شده است. 0202زرنقاس و گودرزی)

معناداری تفاوت دو گروه در مقیاس توجه طلبی نیز 

( همسویی 0222( و بومن )0997سی )های کی با یافته

 دهد.  نشان می

در مورد معناداری تفاوت دو گروه در سبک  

های  زندگی محتاط بودن بدلیل فقدان پشوهش

توان با قاطعیت  صورت گرفته در این قلمرو نمی

های  چیزی اظهار نمود هر چند به طور کلی بررسی

( که از پرسشنامه 0222)از قبیل بومن،  اندک

BASIS-AI  اند با یافته پشوهش حاضر  استفاده کرده

 رسند. همسو به نظر می

سبک تبعیت جویی و ریاست طلبی بین دو 

گروه تفاوت معناداری نشان نداد. این موضوع اگرچه 

( ناهمخوان است با وجود 0222با پشوهش بومن )

این، چون در پشوهش اخیر گروه غیروابسته به مواد 

های روانپزشکی بودند،  افراد دارای سایر تشخیص

 توان مقایسه کاملی انجام داد. نمی

نتیجه رگرسیون لجستیک که حاکی از معناداری 

ـ  تفاوت دو گروه در سبک زندگی تعلق پذیری

عالقه اجتماعی با بیشترین درصد واریان  تبیینی 

های مبتنی بر  های پشوهش است افزون بر تایید یافته

کین،  ؛0900 و و گروس،دیدگاه آدلر )از قبیل نریویان

( با سایر 0222 و بومن، 0994 کالیتون و ویلر،

های صورت گرفته در این قلمرو از جمله  بررسی

 دهد. ( نیز همسو نشان می0997کیسی )



                                   
روان شناسي
 

ت
سالم

 
 

 

                            
صلنامه علمی پشوهشی/

ف
 

سال دوم،
 

شماره
ـ 0

 
بهار

0390
                 

   
 

                                             H
ealth

 P
sy

ch
o

lo
g
y

/ V
o
l.2

. N
o

.1
/ S

p
rin

g
 2

0
1

3
   

 

 

98 

 ان مواد و افراد ...کنندگسبك زندگي سوءمصرف

ــر   اگــر از چهــارچو  انعطــاف ناپــذیر مبتنــی ب

نطـری  0نگری به سـمت اتخـاذ یـک روی آورد     کمی

از  بـه بحـث   0حرکت کنیم و از موضع آدلری نگـری 

نتای  بپردازیم وضـعیت متفـاوت خواهـد بـود. اگـر      

( بپــذیریم کـه روان آزردگــی،  0976همسـو بــا آدلـر)  

مشکالت رفتاری، انحرافات اجتماعی و بزهکاری بـه  

طور کلی و سوءمصرف مواد به منزلـه جلـوه خاصـی    

های سازش نایافتـه در   از این مشکالت در واقع پاسخ

غیـر مفیـد جبـران     برابر زندگی و به زبان آدلری جنبه

احساس کهتری بنیادی است؛ اسـاس تمـامی سـازش    

ها عالقه اجتمـاعی محـدود و تحـول نایافتـه      نایافتگی

(؛ سبک زنـدگی نامناسـب در کنـار    0956)آدلر، است

نقایص عضوی مهمترین عوامل برونی تمـام سـازش   

( و بـاالخره ایـن سـبک    0964 ها است)آدلر، نایافتگی

لگی به اسـتقراریافتگی الزم  زندگی در چهار یا پن  سا

رسد و پ  از آن تغییر و مداخله در آن به سـختی   می

( در ایــن صــورت 0956 )آدلــر، پــذیرد صــورت مــی

پیشگیری زودرس در خالل فرایند تحول روانی و در 

سنینی که سبک زندگی در حال شـکل گیـری اسـت    

کــودک  -هــای تعامــل والــد   آنهــم در وضــعیت 

ه بایـد بـا هـدف    هـای فرزنـد پـروری( کـ     )وضعیت

گسترش عالقـه اجتمـاعی و تقویـت سـبک زنـدگی      

عالقه اجتماعی صورت پذیرد نخسـتین  -تعلق پذیری

مسئله اسـت کـه در سـطح پیشـگیری مهـم بـه نظـر        

گیری نظـری، نتیجـه    رسد. چه افزون بر این موضع می

پشوهش حاضر در کنار سایر مطالعات موجود در ایـن  

بک زنـدگی  قلمرو به وضـوح حـاکی از نارسـایی سـ    

سوء مصرف کنندگان مواد به ویشه نارسـایی و تحـول   

ــت امــا نحــوه       ــافتگی عالقــه اجتمــاعی آنهاس نای

                                                           
1.approach  

2 . adlerism 

در فرایند تحول یافتگی سـبک زنـدگی    3گری مداخله

مهمترین مسئله است که کاربرد تلویحات حاصل ایـن  

 سازد . موضع گیری را دشوار می

اگر چه آدلر سبک زنـدگی را در چهـار یـا پـن      

کنـد امـا تغییـر آن را از     استقرار یافته تلقی مـی  سالگی

درمانگری و تربیت امکان پـذیر دانسـته و    طریق روان

ارثی برای آن قائل نیسـت   4هیچ از پیش تعیین شدگی

گیرانـه   اما از طرفی با اتخاذ تقدم یک روی آورد پـیش 

نسبت به مسائل حاصل از سوء مصرف مواد، قسـمت  

یـد در سـطح والـدین    هـا با  گـری   عمده ایـن مداخلـه  

صورت پذیرد، چه انتظار اینکه کودک چهـار یـا پـن     

بینانـه   ها باشد اگـر غیـر واقـع    گری ساله هدف مداخله

 رسد. ای دشوار به نظر می نباشد تا حد قابل مالحظه

( در گستره عوامل برونی سازش 0964آدلر )

ها دو سبک زندگی مبتنی بر ناز پروردگی و  نایافتگی

داند. از این موضع  عوامل اصلی می توجهی را  بی

گیرانه در  های پیش گری والدین هدف این مداخله

قلمرو تربیت هستند چه رفتار توام با فزون 

حمایتگری و فزون مهارگری در سبک زندگی مبتنی 

بر ناز پروردگی کودک را لوس، ناز پرورده و در 

دارد و  انتظار حمایت دائم دیگران باقی نگاه می

تواند باعث  ها در بزرگسالی می این خصیصه استمرار

شود تا در مواقع مواجه با ناکامی یا بروز مشکل 

بهینه که به شکل  5جهت حفظ وضعیت کنش وری

وهمی از فرد در مقابل احساس کهتری حمایت 

کند گرایش به سوء مصرف مواد در این وضعیت  می

بروز کند. از سوی دیگر تنفر از کودک، طرد وی، 

هی و غفلت نسبت به او، کودک آزاری، سوء توج بی

                                                           
3 . intervention 

4.predetermination  

5 . functioning 
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استفاده از کودک و موارد مشابه که خصیصه سبک 

توجهی است باعث تحول احساس  زندگی مبتنی بر بی

ناارزنده سازی در کودک شده و زمینه گرایش به 

سوءمصرف مواد را در بزرگسالی برای کودک ایجاد 

 ؛ زرنقاس و گودرزی،0903 )رس و میلبورن، کند می

( کودک را درحد 0375) ( و به تعبیر منصور0202

 دارد.  تصورات خود همواره در سرزمین دشمن نگه می

آدلر تحول احساس اجتماعی را در تربیت 

هایی  کودکان امری اساسی و در فرآیند درمانی اختالل

داند.  که مبنای روانزاد دارند امری ضروری و الزم می

شغل، عشق و در حدی که راه حل مسایل زندگی )

رابطه با دیگران( خواستار نوعی شکفتگی این 

باید  -و در وهله نخست مادر – احساس باشد خانواده

به بیداری این احساس و گسترش بعدی آن کمک 

کند. مدرسه در صورت نارسایی تربیت خانوادگی 

جریان آموزشی  تواند این وظیفه را به ثمر برساند. می

رآمیخته است فرصت که با زندگی روزمره کودک د

ها و شکفتگی  مناسبی برای کشف این نارسایی

انداز نظام آدلر  احساس اجتماعی کودک است.در چشم

بروز روان آزردگی به منزله تظاهر اجتماعی یک 

شخصیت است. تظاهری که مسایل زندگی آن را به 

داند یا گمان  آورند و او راه حل آنها را نمی وجود می

د. در واقع عقده کهتری و تحول دان کند که نمی می

های پدیدآورنده آن  نارسای احساس اجتماعی اهرم

 (.0375)منصور،  هستند

با این مبنای نظری تحول احساس اجتماعی در  

کودک به منزله اقدامی پیشگیرانه از رهگذر راهبردهای 

تربیتی و با استمداد از روانشناسی پرورشی آدلر باید 

مواد در بزرگسالی همواره  در پیشگیری از سوءمصرف

های آموزشی در دستگاه تعلیم و تربیت و  مد نظر نظام

ها باشد. چیزی که از رهگذر مداخله در سبک  خانواده

زندگی و با هدف گسترش و تقویت سبک زندگی 

عالقه اجتماعی یا به تعبیر آدلر سبک  –تعلق پذیری 

 آید.این نتیجه مبتنی بر سودمند اجتماعی به دست می

آدلری نگری در قلمرو تحول اجتماعی شدن فرد در 

( به 0304بین،  )حق های مختلف از جمله پشوهش

 صراحت وجود دارد.

استفاده از گروه نمونه کوچک، عدم توجه به 

نوع سوءمصرف در گروهبندی که باعث شد بلحام 

نوع، درجه و میزان سوء مصرف مواد بین افراد هیچ 

استفاده از یک ابزار  تفکیکی صورت نگیرد در کنار

دهی که تلویحا به منزله عدم  مبتنی بر خود گزارش

های طبیعی  ای در وضعیت انجام هیچ مداخله

تعامالت درون خانوادگی بمنظور تعیین و سنجش 

های پشوهش  سبک زندگی است از محدودیت

های  هایی با گروه و لذا انجام پشوهش حاضر بود

آزمایشی دقیق در  های نمونه بزرگتر و با کاربندی

های روانپزشکی احتمالی و نیز  روش که تشخیص

نوع، میزان و درجه وابستگی به مواد در قلمرو کلی 

سوء مصرف را بطور دقیق مشخص کنند جهت 

افزایش اعتبار بیرونی و درونی پشوهش به 

 شود. مندان پشوهش در این گستره پیشنهاد می هعالق

که از همکاری و دانیم  در پایان بر خود الزم می

ل محترم موسسه نحسن تعامل و همراهی مدیران و پرس

مطالعات و پیشگیری از سوءمصرف و وابستگی به مواد 

مخدر )مؤسسه داریوش( که افزون بر اینکه مقاله حاضر 

وسط آن مؤسسه استخراج تاز طرح پشوهشی اجرا شده 

شده است نهایت همکاری و همراهی خود را با 

اند صمیمانه  داشته پشوهش ندرکارانا دست مجریان و

 کنیم. سپاسگزاری
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