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مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد

الهه زارعی

مته کالیی 2

چکیده
افرادی که از لحاظ اجتماعی دچار رسیب هستند از جمله معتادا به موادمخدر ،عموماً دارای مهارتهای
سطو پایینی برای مقابله با مسائل زندگی و چالشهای موجود اجتماعی هستند .این افراد به دلیل عد م دانش
و مهارت الزم و همچنین کثرت مسائل و دشواریهای زندگی ،نتوانسته اند در موقعیتهای مختلف و دشوار
زندگی تصمیمات مناسب و مؤثر اتخاذ و یا راهکار سازشی مطلوبی را انتخاب کنند .به همین دلیل به عنوا
یکی از عوامل اساسی پیشریری از اعتیاد و رسیبهای اجتماعی ،رگاهسازی و رموزش مهارتها یزندگی
کمک میکند که در جهت پیشریری و سالمت اولیه و بازتوانی بیمارا گامی مهم برداشته شود .د ر این
مقاله انواع مهارتهای زندگی و نقش مؤثر ر ها در پیشریری از رسیبهای اجتماعی به خصو

اعتیاد و

همچنین پژوهشهای انجام شده مرور شد .در مجموع میتوا گفت که رموزش مهارتهای زندگی در
دورههای مختلف زندگی میتواند راهکار مناسبی برای پیشریری از اعتیاد باشد .الزم است موضوع رموزش
مهارتهای زندگی به صورت کاربردی در سنین مختلف بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گیرد و از
این طریق گامی مهم در پیشریری از اعتیاد برداشته شود.
کلیدواژه ها :اعتیاد ،مهارتهای زندگی ،رسیبهای اجتماعی

 .2نویسنده مسئو  :کارشناس ارشد روا شناسی بالینی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،دانشراه علوم پزشکی
مازندرا  ،ساری ،ایرا ،پست الکترونیکEli_zarei_m@yahoo.com :

69

مهارتهای زندگي و پيشگيری از اعتياد

مقدمه

اعتیاد از زما های قدیم بر جوامع بشگری تاثیر گذاشگته و طبق نظر برخی افراد ،اعتیاد با انسا
متولد شگده اسگت .این پدیده امروزه از مراتب پزشگکی و سالمتی فراتر رفته و به عنوا یک
وضگگعیت اجتماعی ،بهداشگگتی و پزشگگکی ،سگگالمت ،ایمنی ،اقتصگگاد و به طور کلی سگگاختار
خانواده و جامعه انسگگانی را در بر گرفته اسگگت (سگگرگلزایی0224 ،؛ به نقل از شگگکیبا ،شگگکیبا،
شگگگریفی ،شگگگکیبگا و رفیعی .) 0224 ،اعتیاد یک بیماری مزمن اسگگگت که با جسگگگت و جو و
اسگتفاده اجباری موادمخدر و مشگکل کنتر مصرف ر مشخ

میشود .تصمیم اولیه برای

مصگگگرف موادمخگدر برای اکثر افراد عملی داوطلبگانه اسگگگت ،اما اسگگگتفاده مکرر موادمخدر
می توانگد تغییراتی را در مغز ایجگاد کنگد کگه توانگایی کنتر افراد را بگه چگالش بکشگگگد و بگگا
توانگایی افراد برای مقگاومت در برابر میل شگگگدید به موادمخدر تداخل کند (موسگگگسگگگه ملی
سگگگوءمصگگگرف موادمخگدر 0228 ،2؛ به نقل از زارعی مته کالیی .)2395 ،اعتیاد به موادمخدر
تهدیدی جدی برای سگاختارهای فرهنری ،بهداشگتی ،اجتماعی و اقتصگادی اسگت و تعاد و
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تو سگگعه جوامع را بر هم میزند و منابع بسگگیار انسگگانی ،اقتصگگادی و اجتماعی را هدر میدهد.
اعتیاد همچنین باع

تغییر تفکر ،احسگگاس و رفتار و رسگگیبهای روا شگگناختی و اجتماعی

اسگگگت کگگه می توانگد بگه راحتی زنگگدگی ،خگگانواده و جگامعگه فرد را نگابود کنگگد (نوریپور،
زاده محمگگدی ،دسگگگترس و سگگگرگلزایی0224 ،؛ درکگگه ،کرامتی و امیری .)2390 ،کمتر
پدیدهای را می توا یافت که همانند اعتیاد ،جوامع بشگگگری را مورد تهدید قرار داده باشگگگد .با
وجود خطرات و عوار

ناشگگگی از اعتیاد ،هر روزه بر شگگگمار قربانیا این دام مرگبار افزوده

میشگگود و مشگگاهده صگگحنههای هولناک ر اکنو نتوانسگگته اسگگت به عنوا هشگگداری جدی
برای اجتنگاب سگگگایر افراد بگه ویژه قشگگگر جوا جگامعگه تلقی شگگگود .اعتیاد بحرانی اجتماعی
محسگگگوب می شگگگود که اگر به ر رسگگگیدگی نشگگگود ،انواع و اقسگگگام انحرافات ،بیماریها و
مشگگکالت اجتماعی را در رینده ای نزدیک به دنبا خواهد داشگگگت ،بنابراین بهترین راه برای
مقگابلگه بگا این مشگگگکگل این اسگگگت کگه برنگامگههایی ایجاد شگگگود تا افراد بتوانند مهارتها و
صگگگالحیگتهگای خود را افزایش دهنگگد (نوریپور و همکگارا 0224 ،؛ خگالگگدیگا .)2390 ،
1. National Institute on Drug abuse
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کارشگگناسگگگا معتقدند که عوامل متعددی در گرایش به اعتیاد نقش دارند .در این رابطه یکی
از مهم ترین این عوامل مربوط به خود افراد و کمبود مهارتهای زندگی اسگگگت .بسگگگیاری از
افراد و به ویژه ر هایی که از سگگوءمصگگرف مواد رنج میبرند در برخورد با مشگگکالت روزانه
مهگارت هگای کگافی نگدارنگد .به همین دلیل گفته شگگگده اسگگگت که ارتقاء مهارتهای زندگی
نقش مهمی در پیشریری و درما اعتیاد دارد (نوری پور و همکارا .)0224 ،
با توجه به جوانی جمعیت کشگگورما اعتیاد ابعاد پیچیدهای به خود گرفته اسگگت .الروی
مصگگگرف موادمخگدر در قگالگب ظهور مواد اعتیگادرور جگدیگد صگگگنعتی و ترکیبات مختلف
محتویات ر ها بسگیار خطرناک تر از شگکل سگنتی ر شده است و میزا وابستری افراد را به
شگدت افزایش داده و چالش های متعددی را در زمینه درما و توانبخشگی افراد وابسته ایجاد
کرده اسگگگت (شگگگکیبا و همکارا 0224 ،؛ قربانی و جمعهنیا .)2392 ،فر

بر این اسگگگت که

جلوگیری از مبتال شگد افراد به سگوءمصرف موادمخدر رسا تر از درما این اختال است.
برنامه های پیشگگریرانه اغلب برای افزایش عوامل حمایتی و کاهش عوامل خطر طراحی شگگده
اسگت .هدف از پیشگریری به تاخیر انداختن یا جلوگیری از شگروع استفاده از مواد در جامعه

دیرر ،جلوگیری از کگاهش بگازدهی در محیو کگار و جلوگیری از وقوع جرم و جنگایگگت
اسگگت .یکی از روشهای پیشگگریرانه در برابر مصگگرف موادمخدر ،رگاه سگگازی افراد در مورد
خطرات و مضگگگرات موادمخگدر و توانمنگدسگگگازی ر ها با رموزش مهارتهای کاربردی در
زندگی اسگگگت .بر این اسگگگاس ،سگگگازما بهداشگگگت جهانی رموزش مهارتهای زندگی را در
قگالب برنامه ای برای ارتقاء سگگگالمت روا و جلوگیری از رسگگگیبهای اجتماعی مانند اعتیاد
ارائگه داده اسگگگت (مرکز ملی پیشگگگریری از جرایم 0229 ،2؛ نوری پور و همکگارا 0224 ،؛
درکگه و همکارا  .) 2390 ،با توجه به ضگگگرورت نیازهای امروز ،تغییرات سگگگریع اجتماعی-
فرهنری ،تغییر سگگگاختگار خگانواده ،شگگگبکگه گسگگگترده و پیچیگده ارتباطات انسگگگانی ،تنوع و
گسگگگتردگی و هجوم منابع اطالعاتی ،انسگگگا ها را با چالش ،اسگگگترس و فشگگگارهای متعددی
1. National Crime Prevention Center
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روبرو کرده اسگگگت کگه مقگابلگه مؤثر با ر ها نیازمند توانمندیهای روانی-اجتماعی اسگگگت.
فقگدا مهگارتهگا ،توانگایی هگای عگاطفی ،روانی و اجتمگاعی افراد را در مواجهگه با مسگگگائل و
مشگگگکالت رسگگگیگبپگذیر میکنگد و ر هگا را در معر

انواع اختالالت روانی ،اجتماعی و

رفتگاری قرار میدهگگد (قربگانی و جمعگهنیگا .)2392 ،بنگابراین ،رموزش مهگارتهگای زنگگدگی
می تواند تا حدودی از رسیبهای اجتماعی گریبا گیر جامعه مانند اعتیاد پیشریری نماید.
مهارتهای زندگی

وقتی وسگگیلهای می خرید ،راهنمای اسگگتفاده از ر به شگگما داده خواهد شگگد؛ اما وقتی متولد
می شگوید ،وقتی وارد مدرسگه میشگوید ،وقتی ازدواج میکنید و وقتی پدر یا مادر میشوید،
کسگگگی به شگگگما دفترچه راهنما نمیدهد .هر کدام از ما بدو دفترچه راهنما پا به عرصگگگههای
مختلف زنگدگی میگگذاریم .بنگابراین ،می توا نتیجگه گرفگت کگه مگا نیز در هر مرحلگه از
زندگی ،برای بهتر زیسگگتن به دفترچه راهنما که هما مهارتهای زندگی اسگگگت نیاز داریم و
این مهگارت هگا برخی اقتبگاسگگگی یگا اکتسگگگابی و برخی تجربی و برخی نیز در قگالب تالیف و
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نوشگگگتار به دسگگگت میریند .مهارتهای زندگی برای بهتر زیسگگگتن به ما کمک میکنند که با
مشگگکالت زندگی به شگگیوه مثبت برخورد کنیم تا به موفقیتهای بیشگگتری دسگگت پیدا کنیم.
چرا کگه بگه قو نیچگه " انسگگگا چرایی اسگگگت کگه می توانگد با هر چرونهای بسگگگازد ولی اگر
بخواهگد" (خنیفر و پورحسگگگینی .)2392 ،مهگارتهگای زندگی به گروه بزرگی از مهارتهای
روانی -اجتمگاعی و میگگا فردی گفتگه میشگگگود کگگه می تواننگد بگگه افراد کمگک کنن گد ت گا
تصگگگمیمگاتشگگگا را بگا رگگاهی اتخگاذ کننگد ،بگه طور مؤثر ارتبگاط برقرار کننگد ،مهارتهای
مقابله ای و مدیریت شگگخصگگی خود را گسگگترش دهند و زندگی سگگالم و بارور داشگگته باشگگند.
مهارتهای زندگی می توانند اعما شگگگخصگگگی و اعما مربوط به دیررا و نیز اعما مربوط
به محیو اطراف را طوری هدایتکنند که به سگالمت بیشگتر م نجر شود و سالمت بیشتر یعنی
رسگگایش جسگگمانی ،روانی و اجتماعی .در جریا دشگگواریهایی که در محیو اجتماعی افراد
بگا ر هگا مواجگه انگد ،در اختیگار داشگگگتن منگابع و مهارتهایی که به افراد کمک میکند تا به
بهترین شگگگکل ممکن از عهده حل مشگگگکالت خود برریند ،تسگگگلی بخش اسگگگت (خالدیا ،
.)2390
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مهارتهای زندگی و اعتیاد

مهارتهای زندگی شگامل مجموعهای از تواناییها اسگگت که قدرت سگگازگاری و رفتار مثبت
و کاررمد را افزایش میدهد .در نتیجه شگگخ

قادر میشگگود بدو اینکه به خود یا دیررا

صگگدمه بزند مسگگئولیتهای مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالشها و مشگگکالت
روزانگه زنگدگی به شگگگکل مؤثر روب رو شگگگود (خالدیا  .)2390 ،رموزش مهارتهای زندگی،
توانایی الزم برای کسگگگب مهارت باال را از طریق فنونی از قبیل خودرگاهی ،مثبت اندیشگگگی،
ابراز وجود ،رشگگد و افزایش عزت نفس ،مهار و پایش خشگگم ،حل مسگگأله و تصگگمیمگیری،
مدیریت اسگگترس ،ایجاد محیطی مثبت و انعطافپذیری در اختیار افراد قرار میدهد .توانایی
در کسگگگب مهارتهای زندگی در برابر مشگگگکالت و رضگگگایتمندی از زندگی به فرد کمک
می کنگد تگا از عهگده مشگگگکالت بگه خوبی بررید .به این معنا که در بسگگگتری سگگگالم و مثبت،
بسگگیاری از مشگگکالت کوچک به خودی خود برطرف میشگگگوند و به تعار ها نیز به عنوا
یگک مسگگگأله نراه میشگگگود که افراد می توانند این مشگگگکالت و ناراحتیها را با تواناییهای
کسگگگب شگگگده برطرف کننگد (درکگه و همکارا  .)2390 ،عالوه بر این ،رموزش مهارتهای

پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد بر این فر

اسگگتوار اسگگت که افرادی که مواد مصگگرف

میکنند نقایصگگی در کارکردهای درو فردی و بین فردی دارند .نقای
نداشگتن مهارت حل مسگأله و تصمیمگیری و تفکر انتقادی و نقای

درو فردی شگگامل
بینفردی شامل نداشتن

مهارتهای اجتماعی است (باقری و بهرامی احسا .)2360 ،
یونیسگگگف مهگارتهای زندگی را رویرورد تغییر یا شگگگکلدهی رفتار با تاکید بر دانش،
نررش و مهگارتها در نظر گرفته اسگگگت .برنامه مهارتهای زندگی یک رویکرد تغییر رفتار
کامل اسگگگت که بر توسگگگعه مهارتهای مورد نیاز برای زندگی از قبیل ارتباط ،حل مسگگگأله،
تفکر ،مدیریت ،احسگگاسگگات ،جرأت ورزی ،ایجاد اعتماد به نفس و مقابله با فشگگار همسگگاال
تمرکز میکنگد .این مهگارتهگا بگه فرد امکگا میدهنگد با مشگگگکالت روانی و اسگگگترسها و
فشگارهای روانی مقابله و مواجههای مؤثر داشگته باشگد .با افزایش سطو بهداشت روا  ،انریزه
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فرد در مراقبگت از خود و دیررا افزایش می یگابگد .از این رو مهگارتهگای زندگی به ابزاری
کگاررمگد در جهگت پردازش بهتر مسگگگائگل و مشگگگکالت پیرامو زنگدگی تبگدیگل و موجگب
میشوند تا تصمیمات رگاهانه اتخاذ شوند (محمدیپور و فالحتی.)2394 ،
رگاهی کافی از مهارتهای زندگی و به کار برد ر در پیشگگگریری اولیه از رسگگگیبهای
با تاکید بر ایجاد تغییر در سه حیطه

اجتماعی تاثیرگذار اسگت .اسگتمرار رموزش به خصگو
از یادگیری (رگاهی ،نررش و عملکرد) در افراد در معر

خطر دارای بیشگگترین اثربخشگگی

اسگگت .طبق تعریف سگگازما بهداشگگت جهانی ،مهارتهای زندگی به مجموعهای از توانشها
گفتگه میشگگگود که کاربرد ر ها در تنظیم و بهبود روابو بین فردی ،پذیرش مسگگگئولیتهای
اجتمگاعی ،تصگگگمیمگیریهای صگگگحیو و حل تعار

ها تاثیر فراوا دارد .دسگگگتیابی به این

اهداف عمالً امکا پذیر نیسگگت ،مرر ر که افراد از مهارتهای اسگگاسگگی به اندازه کافی رگاه
بگاشگگگنگد و در این مورد بگه ر هگا رموزش داده شگگگود .اغلگب پژوهشهگایی که بر مداخالت
پیشگگگریرانگه مبتنی هسگگگتنگد ،نشگگگا دادهانگد کگه رموزش مهگارتهگای اجتماعی و رفتاری و
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مهارتهای زندگی برای افر اد سگوءمصگرف کننده مواد مفید اسگت و مقاومت ر ها را نسبت
به سگگوءمصگگرف داروها ،مدیریت خویشگگتن و مهارتهای عمومی افزایش میدهد (به نقل از
نجفی ،بیردلی ،دهشیری و رحیمیا بوگر.)2390 ،
بگا رگگاهی کگافی از مهگارتهگای زنگدگی و درنتیجه بهکار برد ر ها در زندگی روزمره
افراد قادر میشگگگوند تا تعار های خود را به نحو سگگگازندهای حل نمایند و بر هیجانات منفی
و اسگگترس غلبه کنند که این امر بهداشگگت روانی بهتر را به دنبا دارد .رگاهی و به کارگیری
مهگارتهگای زنگدگی در ابعگاد مختلف زنگدگی فرد تگاثیر میگگذارد و تغییرات شگگگناختی و
رفتگاری را بگه دنبگا دارد کگه این امر خود بگه خود مقاومت فرد را در برابر فشگگگارهای درونی
بیشگگگتر میکنگد .مهگارتهگای زنگدگی انسگگگا را رماده مقابله با مشگگگکالت میکند و موجب
مقاوم تر شگگد شگگگخصگگیت ا فراد ،افزایش بینش نسگگگبت به زندگی ،افزایش مهارت در اداره
زنگدگی و برقراری ارتبگگاط مؤثر بگگا محیو و اطرافیگا میشگگگود .در نتیجگه فرد بگا رگگگاهی
همگهجگانبگه بگه مقابله مؤثر با مشگگگکالت غیرقابل اجتناب زندگی میپردازد و زمینه الزم برای
حفظ و تگا مین سگگگالمگت روانی وی فراهم میشگگگود .رگگاهی از مهگارتهگای زنگدگی باع

الهه زارعي مته کالیي

می شگگود که فرد با روش تصگگمیمگیری صگگحیو و حل مسگگأله رشگگنا شگگود و درن تیجه این امر
موجب میشگگگود که تردید در تصگگگمیمگیری کمتر شگگگود و بتواند اسگگگترس را مهار و روش
کاررمدی را برای مقابله با ر به کار ببرد .فرد سگگگعی میکند که بر عامل اسگگگترسزا تسگگگلو
یابد و از شگگیوه مسگگأله مدار بیشگگتر اسگگتفاده کند .رگاهی از مهارتهای زندگی باع

میشگگود

که مهارت های اجتماعی ،منبع کنتر درونی و خودپنداره فرد در جهت مثبت تقویت شگگگود
و فرد در مهار واکنش های هیجانی ،راهبرد متناسگگب و مطلوبی را با عامل اسگگترسزا در پیش
گیرد (نجفی ،بیردلی ،دهشگگگیری ،رحیمیا بوگر و طباطبایی .)2392 ،با رموزش مهارتهای
زنگدگی می توا بگه افراد رموخگت کگه هر تجربگه ای رموزنگده نیسگگگت و بدو درنظر گرفتن
عواقگب هر کگار نبگایگد بگه انجام ر کار اقدام کرد .بنابراین ،با رموزش مهارتهای زندگی و
کگاهش هیجگگا خواهی نوجوانگا در معر

خطر می توا از اثرات خطرزای رفتگگارهگگای

پرخطر جلوگیری کرد (احمدی طهور سگگگلطانی ،عسگگگرری و توقیری.)2390 ،کوهسگگگتانی،
کوهسگگتانی و بهرامی ( ) 2395در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه بین خودرگاهی و کنتر عواطف
بگا گرایش بگه اعتیاد در زنا مطلقه شگگگهرسگگگتا بجنورد پرداختند .به همین منظور  202نفر از

رابطگه وجود دارد و خودرگگاهی می توانگد اعتیگاد را در زنگا مطلقگه پیشبینی کند .دالوندی،
بسگگگتگامی ،خانکه ،بسگگگتامی و پاشگگگایی ثابت ( ) 2395در پژوهشگگگی به بررسگگگی تاثیر رموزش
تگابروری بر اعتیگادپگذیری دانشرموزا مقطع راهنمایی شگگگهر خرمرباد پرداختند .به همین
منظور  202نفر را در قگالگب دو گروه رزمگایش و کنتر مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این
نتیجه رسگگگیدند که رموزش تابروری می تواند در کاهش اعتیادپذیری نسگگگبت به مواد مؤثر
واقع شگود .موسگوی نسگب و شگمسالدینی لرری و منصگوری ( )2394در پژوهشی به بررسی
نقش واسگگگطگه ای رضگگگایت از زندگی در رابطه بین راهبردهای مقابله با اسگگگترس و نررش به
اعتیاد پرداختند .به همین منظور  422نفر را مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند
که راهبردهای مقابلهای مسگگگألهمدار می تواند به صگگگورت غیرمسگگگ تقیم از طریق رضگگگایت از
زنگدگی نررش بگه اعتیگاد را پیشبینی کند .قادری و رقایی ( ) 2393در پژوهشگگگی به بررسگگگی
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مهارتهای زندگي و پيشگيری از اعتياد

رابطه خودکاررمدی ،هیجا خواهی و راهبردهای مقابله با اسگگترس با اسگگتعداد سگگوءمصگگرف
مواد در دانشگگگجویا دانشگگگراه اصگگگفها پرداختند .به همین منظور  325نفر را مورد بررسگگگی
قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که خودکاررمدی و راهبردهای مقابله با اسگگترس میتوانند
اسگتعداد سگوء مصگرف مواد را در دانشگجویا پیشبینی کنند .مشکی و اصلینژاد ( )2390در
پژوهشگگگی در قگالگب یگک مطالعه طولی به بررسگگگی رموزش مهارتهای زندگی و رفتارهای
پیشگریری کننده از سگگوء مصگگرف مواد در دانشگگجویا پرداختند .به همین منظور  82نفر را در
قگالگب دو گروه رزمگایش و کنتر بررسگگگی کردنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد که رموزش
مهگارتهای زندگی در تقویت رفتارهای پیشگگگریری کننده از سگگگوءمصگگگرف موادمخدر در
دانشگگجویا مؤثر و ماندگار اسگگت .بهادری خسگگروشگگاهی و خان جانی ( )2390در پژ وهشگگی به
بررسگگگی ارتبگاط راهبردهگای مقابله ای و خودکاررمدی با گرایش به سگگگوءمصگگگرف مواد در
دانشگگجویا پرداختند .به همین منظور  322دانشگگجو از دانشگگراه تبریز را بررسگگی کردند و به
این نتیجگه رسگگگیدند که راهبردهای مقابلهای مسگگگألهمدار ،راهبردهای مقابلهای هیجا مدار و
Vol. 4, No. 14, Summer 2017

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

76

خودکگاررمگدی توا پیشبینی گرایش بگه مصگگگرف مواد را دارند .درکه و همکارا ()2390
در پژوهشگگی به بررسگگی اثربخشگگی رموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصگگرف
موادمخدر در تهرا پرداختند و  42نفر را در قالب دو گروه رزمایش و کنتر مورد بررسگگگی
قرار دادنگد و بگه ای ن نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه رموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به
مصگرف موادمخدر تاثیر دارد .کاشگفی ( ) 2390در پژوهشگی به بررسگگی رابطه بین مهارتهای
زندگی و رسگیبپذیری نسگبت به سگوءمصگرف مواد در دانشجویا پرداخت .به همین منظور
 352دانشگجوی دانشگراه پیام نور تربت حیدریه را مورد بررسگی قرار داد و به این نتیجه رس ید
که بین مهارتهای زندگی و رسگیبپذیری نسگبت به مصرف مواد همبستری منفی معناداری
وجود دارد .خالدیا ( ) 2390در پژوهشگگی به بررسگگی اثربخشگگی رموزش مهارتهای زندگی
بر سگگگالمگت روا و عزت نفس افراد معتگاد بگه مواد پرداخگت و  42نفر را در قالب دو گروه
رزمگایش و کنتر مورد بررسگگگی قرار داد و بگه این نتیجگه رسگگگیگد کگه رموزش مهگارتهای
زنگدگی بر سگگگالمگت روا و عزت نفس تگاثیر دارد .بحرینی بروجنی ،قگائگدامینی هگارونی و
سگپهری ( ) 2390در پژوهشگی به بررسگگی میزا اثربخشگی و مقایسگه چهار روش پیشگگریری از

الهه زارعي مته کالیي

سگوءمصگگرف مواد (رموزش مهارتهای زندگی ،ارائه پوسگگتر و کاتالوگ ،ارسگگا پیام کوتاه
و نمگایش فیلم) بر تغییر نررش نسگگگبت به موادمخدر در دانشرموزا پسگگگر مقطع متوسگگگطه
اسگگگتا چهارمحا بختیاری پرداختند .به همین منظور  522دانشرموز را مورد بررسگگگی قرار
دادنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد که رموزش مهارتهای زندگی و رموزش از طریق فیلم بر
تغییر نررش نسگگبت به موادمخدر تاثیر بیشگگتری دارند .قربانی و جمعهنیا ( )2392در پژوهشگگی
مروری به بررسگگی نقش رموزش مهارتهای زندگی در پیشگگگریری از رسگگگیبهای اجتماعی
(با تکیه بر اعتیاد به موادمخدر) پرداختند و به این نتیجه رسگگیدند که توانایی حل مسگگأله نقش
مهمی در پیشگگریری از اعتیاد به موادمخدر دارد .کیامرثی و ابوالقاسگگمی ( )2392در پژوهشگگی
به بررسگگگی ارتباط خودکاررمدی ،هیجا خواهی و راهبردهای مقابله با اسگگگترس با اسگگگتعداد
سگگوءمصگگرف مواد در دانشگگجویا پرداختند .به همین منظور  323دانشگگجوی دانشگگراه رزاد
اسگگالمی واحد اردبیل را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که خودکاررمدی،
هیجا خواهی و راهبردهای مقابله با اسگگترس می توانند در پیشبینی اسگگتعداد سگگوءمصگگرف
مواد نقش مهمی ایفا کنند .متیننژاد ،موسگگوی و شگگمس اسگگفندرباد ( )2366در پژوهشگگی به

نظر شگگیوههای حل مسگگأله و سگگبکهای تفکر بین افراد مصگگرفکننده و افراد عادی تفاوت
معنادار وجود دارد .عصگگمتپناه و خاکشگگور ( ) 2366در پژوهشگگی به بررسگگی تاثیر رموزش
مهگارتهگای زنگدگی بر گرایش نسگگگبت به موادمخدر در مراجعهکنندگا به مراکز درما و
بگازتوانی اعتیگاد پرداختنگد .بگه همین منظور  82نفر را در قگالب دو گروه بررسگگگی نمودند و به
این نتیجه رسگگیدند که رموزش مهارتهای زندگی بر کاهش گرایش به مصگگگرف موادمخدر
معتگادا بهبود یگافتگه مؤثر اسگگگت .ابوالقاسگگگمی ،پورکرد و نریمانی ( )2366در پژوهشگگگی به
بررسگگگی ارتبگاط مهگارت هگای اجتمگاعی و خودکگگاررمگدی بگا گرایش بگه مصگگگرف مواد در
نوجوانا پرداختند .به همین منظور  302دانشرموز از دبیرسگگتا های شگگهر اردبیل را بررسگگی
نمودنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد که بین مهارتهای اجتماعی و خودکاررمدی با نررش به
مصگگگرف مواد در نوجوانگا رابطه معناداری وجود دارد .عبدا ...پورچناری و گلزاری ()2367
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در پژوهشگگی به بررسگگی اثربخشگگی رموزش مهارتهای زندگی بر تغییر نررش دانشرموزا
پسگر مقطع دبیرسگتا سگیرجا نسگبت به سوء مصرف موادمخدر پرداختند .به همین منظور 42
نفر را در قگالگب دو گروه رزمگایش و کنتر بررسگگگی کردنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدند که
رموزش مهارت های زندگی در تغییر نررش افراد نسگگگبت به سگگگوءمصگگگرف موادمخدر تاثیر
دارد .بگاقری و بهرامی احسگگگا ( ) 2360در پژوهشگگگی بگه بررسگگگی نقش رموزش مهارتهای
زنگدگی بر دانش و نررش نسگگگبگگت بگه موادمخگدر و عزت نفس دانشرموزا پرداختنگد .بگگه
همین منظور  82نفر را در قگالگب دو گروه رزمگایش و کنتر بررسگگگی کردنگد و به این نتیجه
رسگگگیگدنگد کگه رموزش مهگارتهای زندگی باع

ایجاد تغییرات در نررش افراد نسگگگبت به

موادمخدر شگگده اسگگت .مشگگکی ،حسگگنزاده و تیموری ( ) 0224در پژوهشگگی به بررسگگی اثر
رموزش مهارتهای زندگی بر رفتارهای پیشگریرانه از سگوء مصگرف مواد در میا دانشگجویا
پرداختنگد .بگه همین منظور  82نفر را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیدند که
رموزش مهارتهای زندگی بر رفتارهای پیشگگریرانه از سگگوء مصگگرف مواد اثر دارد .وروبجاو،
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سگگات و کو  )0224( 2در پژوهشگگی به بررسگگی مهارتهای اجتماعی و ارتباط ر با مصگگرف
مواد در میا افراد سگگنین  25-28سگگا پرداختند .به همین منظور  0482نفر را بررسگگی کردند
و به این نتیجه رسگگگیدند که مهارتهای اجتماعی افراد با مصگگگرف داروهای مجاز و غیرمجاز
رابطه دارد و سگگطوز پایین مهارت اجتماعی ،رسگگیبپذیری نسگگبت به سگگوءمصگگرف مواد را
افزایش میدهد .کالنتر کوشگگه ،رسگگولی ،ابوالفتحی و نوری ( )0224در پژوهشگگی به بررسگگی
اثربخشگگگی مهارت های ارتباطی در کاهش گرایش به اعتیاد در میا دانشگگگجویا پرداختند .به
همین منظور  32نفر را در قالب دو گروه بررسگگی کردند و به این نتیجه رسگگگیدند که رموزش
مهارتهای ارتباطی باع

کاهش گرایش به اسگگگتفاده از مواد میشگگگود .سگگگارنسگگگو  ،گوپتا،

ناگلر و ویسگواناس  ) 0220( 0در پژوهشگگی به بررسگگی ارتقاء مهارتهای زندگی در پیشگگریری
از اسگگگتفگاده از ت نبگاکو در جوانگا کم دررمگد بمبئی پرداختنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیدند که
رگگاهی از مهگارتهگای زنگدگی و ارتقگای این مهگارتها در کاهش اسگگگتفاده از تنباکو مؤثر
& 2. Sarensen, Gupta, Nagler
Viswanath

1. Vorobjov, Saat & Kull

الهه زارعي مته کالیي

اسگگت .خادمی اشگگکذری و خادمی اشگگکذری ( ) 0222در پژوهشگگی به بررسگگی اثر رموزش
مهگارتهای زندگی بر کاهش خطرات فردی سگگگوءمصگگگرف مواد پرداختند .به همین منظور
 838دانشرموز مقطع دبیرسگگگتا را بررسگگگی کردند و تعدادی از ر ها را که در معر

خطر

سگگوءمصگگرف بودند در قالب دو گروه رزمایش و کنتر بررسگگی کردند .نتایج نشگگا داد که
که رموزش مهارت های زندگی بر نررش افراد نسگگبت به سگگوءمصگگرف مواد اثر دارد .بوهلر،
اسگگگکرودر و سگگگیلبریسگگگن  ) 0226( 2در پژوهشگگگی به بررسگگگی نقش مهارتهای زندگی در
پیشگریری از سگوء مصگرف مواد پرداختند .به همین منظور  440نفر را مورد بررسی قرار دادند
و بگه این نتیجه رسگگگیدند که مهارتهای زندگی در پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد مؤثر
اسگگگت .بوتوین و گریفین  ) 0224( 0در پژوهشگگگی مروری بگه بررسگگگی رموزش مهگارتهای
زنگدگی پرداختنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه رموزش این مهارتها ،اثر پیشگگگریرانه در
سوءمصرف مواد ،الکل و مصرف سیرار دارد.
نجفی و همکارا ( ) 2392در پژوهشگگگی به بررسگگگی نقش مهارتهای زندگی در پیشبینی
سگگگالمت روا دانشرموزا پرداختند .به همین منظور  622نفر را مورد بررسگگگی قرار دادند و

روا را پیشبینی کنند .رحیمیا بوگر ،محمدیفر ،نجفی و دهشگگیری ( )2390در پژوهشگگگی
به بررسگگی تاثیر مهارت های زندگی بر سگگالمت عمومی دانشگگجویا پرداختند .به همین منظور
 54نفر از دانشگگجویا دانشگگراه سگگمنا را در قالب دو گروه رزمایش و گواه مورد بررسگگگی
قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که رموزش مهارتهای زندگی به طور معناداری سگگگالمت
عمومی دانشگگگجویا گروه رزمایش را بهبود بخشگگگیده اسگگگت .نجفی و همکارا ( )2390در
پژوهشگگگی بگه بررسگگگی پیشبینی رسگگگیگبهگای اجتمگاعی بر اسگگگاس مهارتهای زندگی در
دانشرموزا پرداختنگد .بگه همین منظور  622نفر را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این نتیجه
رسگگگیگدنگد که ب ین رگاهی از مهارتهای زندگی و رسگگگیبهای اجتماعی رابطه منفی معنادار
وجود دارد و کنتر هیجگانگات ،مهگارت خودرگگاهی ،تفکر خالق و ارتبگاط بین فردی نقش
2. Botvin &Griffin

1. Buhler, Schroder & Silbereisen

Vol. 4, No. 14, Summer 2017

هیجا  ،مهارت مقابله با اسگگگترس ،خودرگاهی ،تصگگگمیمگیری و همدلی می توانند سگگگالمت

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

به این نتیجه رسگگیدند که بین مهارتهای زندگی و سگگگالمت روا رابطه وجود دارد و کنتر

79

مهارتهای زندگي و پيشگيری از اعتياد

مهم و معناداری در پیشبینی رسگگگیبهای اجتماعی دارند .محمدیپور و فالحتی ( )2394در
پژوهشگگگی بگه بررسگگگی اثربخشگگگی رموزش مهارتهای زندگی بر سگگگالمت روانی همسگگگرا
جگانبگازا مبتال بگه اختالالت خلقی پرداختنگد .بگه همین منظور  52نفر را در قگالگب دو گروه
رزمگایش و گواه بررسگگگی کردنگد و به این نتیجه رسگگگیدند که رموزش مهارتهای زندگی بر
بهبود سگگگالمگت عمومی (عالئم جسگگگمگانی ،عالئم اضگگگطرابی و نق

در عملکرد اجتماعی)

مؤثر اسگگت .احمدی طهور سگگلطانی ،عسگگگرری و توقیری ( )2390در پژوهشگگی به بررسگگگی
اثربخشگگگی رموزش مهگگارتهگای زنگگدگی بر کگگاهش عوا مگل خطرسگگگاز و افزایش عوامگگل
محگافظگت کننگده پرداختنگد .به همین منظور  38نفر را در قالب دو گروه رزمایشگگگی و کنتر
مورد برر سگگگی قرار دادنگد و بگه این نتی جگه رسگگگیگدنگد کگه رموزش مهارتهای زندگی باع
کاهش عوامل خطرسگگگاز و افزایش عوامل محافظت کننده در برابر مصگگگرف مواد میشگگگود.
طگارمیگا و مهریگار ( ) 2367در پژوهشگگگی به بررسگگگی اثربخشگگگی برنامه رموزش مهارتهای
زندگی به منظور پیشگگریری از مصگگرف موادمخدر در دانشرموزا دوره راهنمایی پرداختند
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و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه رموزش مهگارتهگگای زنگدگی بگاع گ

افزایش مهگارتهگگای

دانشرموزا گروه رزمایش شگگد .صگگبحی قراملکی و رجبی ( )0222در پژوهشگگی به بررسگگی
اثر رموزش مهارت های زندگی بر افزایش سگگالمت روا و عزت نفس دانشگگجویا پرداختند.
به همین منظور  42نفر از دان شگگگجویا دانشگگگراه محقق اردبیلی را در قالب دو گروه رزمایش
و کنتر مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که رموزش مهارتهای زندگی بر
کاهش اختالالت روانی مانند افسگگردگی ،اضگگطراب و اسگگترس اثر دارد .کریسگگتین ،نورمن و
نانسگگی  ) 0220( 2در پژوهشگگی به بررسگگی راهبردهای مقابلهای و رشگگفتری روا شگگناختی در
مردا بگا اختال سگگگوءمصگگگرف مواد پرداختند .به همین منظور  72نفر را قبل و بعد از درما
مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که راهبردهای مقابلهای مسگگألهمدار ،پیریری
برای درمگا اعتیاد را پیشبینی میکند .هریک و الیوت  ) 0222( 0در پژوهشگگگی به این نتیجه
رسیدند که بین توانایی حلمساله اجتماعی و سوءمصرف مواد رابطه معناداری وجود دارد.

2. Herrick & Elliott

1. Christine, Norman & Nancy

الهه زارعي مته کالیي

دیدگاه ها در مورد اجزا و ابعاد مهارتهای زندگی
دیدگاه بوتوین و کانتور

اجزای مهارتهای زندگی شگگگامل مهارتهای مدیریت خود و مهارتهای اجتماعی اسگگگت.
مهگارتهای خود مدیریتی انفرادی شگگگامل قدرت تصگگگمیمگیری و حل مسگگگأله ،رگاهی از
تاثیرهای اجتماعی و مقاومت در برابر ر ها ،مقابله با اضگگطراب ،افسگگردگی ،خشگگم و ناکامی،
مشگگگخ

نمود هگدف ،خودرهبری و تقویگت خویشگگگتن اسگگگت .مهارتهای اجتماعی نیز

قسگگگمگت دیرری از مهگارتهای زندگی اسگگگت و شگگگامل برقراری روابو اجتماعی ،مهارت
جرأت ورزی کالمی و غیر کالمی ،احترام و افزایش شگگگایسگگگتری اجتمگگاعی افراد اسگگگت
(بوتوین و کانتور 0222 ،2؛ به نقل از درکه و همکارا .)2390 ،
دیدگاه بروکز

بروکز  0نقش اسگاسگی و مهم تئوریهای رشگد را در شگناسگایی مهارتهای زندگی نشا داده
اسگگگت .وی پس از مرور تئوریهگای رشگگگد عگاطفی ،شگگگنگاختی ،اخالقی ،روانی ،اجتماعی،
شگگگنگاختی-اجتمگاعی و شگگگغلی بگه  325نوع مهگارت زنگدگی و در نهایت به چهار طبقهبندی

بندی وی ،مهارتهای زندگی دارای ابعاد ذیل است:
 مهارتهای ارتباط بین فردی /روابو انسانی
 مهارتهای حل مسأله  /تصمیمگیری
 مهارتهای سالمت جسمانی /حفظ سالمت
 مهارتهای رشد هویت /هدف در زندگی
طبق نظر بروکز بین این طبقگگات کلی ب گا یکگدیرر ارتبگگاط وجود دارد .همچنین ت غییر در
یکی از زمینهها و ابعاد می تواند روی زمینههای دیرر تاثیر مثبت یا منفی داشگگگته باشگگگد (ولی
زاده2362 ،؛ به نقل از درکه و همکارا .)2390 ،

2. Broks

1. Botvin & Kantor
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دیدگاه نلسون

نلسگگگو  2مهگارتهگای زنگدگی را بگه صگگگورت مهگارتهگای تفکر ،مهگارتهای عملی و
مهارتهای مربوط به احساسات متمایز نموده است.
 مهگارت هگای تفکر شگگگامگل برخورداری از یگک ادراک منطقی واقع بینگانگه ،پگگذیرش
مسگگئولیت تصگگگمیم های فردی ،مقابله با مکالمات منفی با خویشگگتن ،ادراک صگگگحیو و
درسگگگت از مسگگگائل ،انتخاب قانو های فردی واقعی و منطقی و اسگگگناد عقلی صگگگحیو و
منگاسگگگب ،پیشبینی احتمگا هگگا و نتگگایج بگه طور منطقی ،تعیین اهگگداف فردی ،تمرین
مهارتهای تصمیمگیری و مهارت پایش مشکالت است.
 مهگارتهای عملی :شگگگامل مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای فرزندپروری ،مهارتهای
مطالعه و تحصگگیل ،مهارتهای مربوط به تفریو ،مهارتهای کاری (شگگامل جسگگتجوی
شگگگغگل ،مگدیریت و نظارت بر شگگگغل ،مهارتهای بهداشگگگتی و مهارتهای مشگگگارکت
اجتماعی) میباشد.
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 مهارت های مربوط به احسگاسگات شگامل رگاهی از اهمیت احسگگاس ،توجه و رگاهی از
اظهار احسگگاس ،توجه به خواسگگتهها و ررزوها ،احسگگاس همدلی ،توانایی تجربه احسگگاس
لذت بخش عشگگگق و محبت ،رگاهی از محدودیتهای چو مرگ ،پایش اضگگگطراب و
تنش و احسگگاس پذیرش خود و خود اثربخشگگی میباشگگد (نلسگگو 2992 ،؛ به نقل از درکه
و همکارا .)2390 ،
دیدگاه سازمان بهداشت
0

سگگازما بهداشگگگت جهانی در سگگگا  2994مهارتهای زندگی را به عنوا تواناییهایی برای
رفتگار مثبگت و سگگگازگگارانگه کگه افراد را قگادر می سگگگازد تگا بگه طور مؤثری با خواسگگگتهها و
چگالشهای زندگی روزمره برخورد نمایند تعریف کرده اسگگگت .رموزش چنین مهارتهایی
می تواند افراد را قادر سگازد تا انتخابهای سگگالم و رفتار مناسگبی را در طو زندگیشگگا انجام
دهنگد (گگازوگلو و کگانلگب 0225 ،3؛ خگالگدیگا  .)2390 ،این سگگگازما در برنامه مهارتهای
3. Gazioglu & Canelb

1. Nelson
2. World Health Organization

الهه زارعي مته کالیي

زندگی در سگگا  22 ،2993مهارت تصگگگمیمگیری ،حل مسگگگأله ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی،
توانگایی برقراری ارتبگاط مؤثر ،ایجگاد و حفظ روابو بین فردی ،خودرگگاهی ،همگدلی ،مقابله
بگا هیجگا هگا و مقگابله با تنش را به عنوا مهارتهای زندگی معرفی نموده اسگگگت (سگگگازما
بهداشت جهانی2994 ،؛ به نقل از درکه و همکارا .)2390 ،
 تصاامیمگیری :بدو شگگک تصگگمیمگیری یکی از مهم ترین مهارتهای زندگی
اسگگگت ،چرا کگه افراد همواره بگاید یک راه را از میا راههای گوناگو انتخاب کنند ،اما
اگر برای اخذ تصگگمیم مهارت کافی نداشگگته باشگگند قادر به تصگگمیمگیری نخواهند بود و
در نتیجه ،یا تعارضگگات و تنشهای ناشگگی از ر را تحمل خواهد کرد یا با تصگگمیمگیری
غیرمنطقی و نادرسگت به افسگردگی ،اضگطراب و سگایر ناراحتیها دچار خواهند شد .اهم
موارد تصگمیم گیری در جامعه محدود به انتخاب شگغل ،انتخاب رشگته تحصیلی ،انتخاب
همسگر و چند اتفاق عمومی دیرر اسگت .این مهارت بسگیار وسگیع است و از جزئیترین
رفتگارهگا تگا کلی ترین و مهم ترین ر هگا را شگگگامگل می شگگگود .بگه همین دلیگگل مهگگارت
تصگگمیم گیری در تامین بهداشگگت روا بسگگیار اسگگاسگگی اسگگت .در زندگی موقعیتهای

طی کرد گگامهگایی اسگگگت که عبارتند از -2 :تهیه فهرسگگگتی از انتخابهای پیش رو و
نوشگگگتن معایب و محاسگگگن هر یک از انتخابها ،جمعبندی امتیاز انتخابها و مقایسگگگه
ر ها با هم -0 ،مشگگورت با افرادی که در گذشگگته انتخابهای موفقی داشگگتهاند .همچنین
مشگورت با افرادی که در انتخاب شگکسگت خوردهاند نیز ارزشگمند اسگگت -3 ،جمعبندی
نتایجی حاصگل از مشگورت با افراد موفق و ناموفق و بازنرری دوباره در معایب و محاسن
انتخابهایما و در نهایت تصگگمیمنهایی (خنیفر و پورحسگگینی2392 ،؛ پورجعفر.)2366 ،
 حل مسالله :زندگی یک فرصگت بزرگ و یا شگاید یک مسگأله بزرگ اسگت که
روزانه مسگگگائل کوچک را برای ما به ارمغا میرورد که ما ر ها را مشگگگکالت مینامیم.
حگل مشگگگکالت پیش روی انسگگگا  ،تاثیر سگگگازندهای در ایجاد اعتماد به نفس و کسگگگب
ررامش ردمی دارد و به انسگگا نیرویی ویژه و انریزه ای مناسگگب برای مواجهه سگگازنده با
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مشگکالت هدیه مینماید .حل مسگأله از نظر اندیشمندا در باالترین سطو از فعالیتهای
شگناختی انسگا قرار دارد و به یک سگگری فعالیتهای تخصگصگی و دارا بود بسگگیاری از
توانمندیه ای شگخصگیتی نیاز دارد .برخی از مسگائل پیش روی انسا  ،راهحلهای واض و
و روشگگگنی دارند و بعضگگگی راهحلهای زیاد روشگگگنی ندارند .راهحلهای سگگگاده متاثر از
دانسگگته ها و تجربیات قبلی ماسگگت ،اما ر دسگگته از مسگگائل که به راحتی و سگگهولت قابل
حگل نیسگگگتنگد ،بیانرر این امر هسگگگتند که پیدا کرد راه حل در حوزه دانش و تجربه فرد
نیسگت و باید اطالعات جدید کسگب شگود ،مفهوم درسگت و صگحیو مشکل ارائه شود و
به حل مشگگکل به صگگورت عمیق و دقیق نرریسگگته شگگود و یا اینکه از اطالعات پیشگگین در
ترکیبی جدید و متناسگب با موقعیت بهره گرفته شگود (خنیفر و پورحسینی .)2392 ،حل
مسگگگألگه فراینگدی اسگگگت کگه خود فرد ر را هگدایگت میکنگد و در ر سگگگعی میکند
راهحگلهگای مؤثر و سگگگازگگارانگه ای برای مسگگگائل زندگی روزمره خود پیدا کند .به این
ترتیب حل مسگگأله یک فرایند رگاهانه ،منطقی و هدفمند اسگگگت .برخورداری از توانایی
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الزم برای حل موفقیترمیز مسگائل موجب می شگگود تا اعتماد به نفس افراد بیشگتر شگگده و
احسگاس ارزشگمندی بیشگتری پیدا کنند ولی اگر فاقد مهارتهای الزم برای حل مشگگکل
باشگگگند از روش های نامناسگگگب و معیوب برای حل مسگگگائل خود اسگگگتفاده میکنند و در
سگازگاری با محیو اطراف دچار مشگکل شگده و بهداشت روانی ر ها تهدید خواهد شد.
افراد فاقد توا حل مسگگأله در مواجهه با مشگگکالت و موقعیتهای نیازمند تصگگمیمگیری
احسگگگاس درمگانگدگی و نا امیدی میکنند ،نمی توانند پیامد تصگگگمیمات خود را پیشبینی
کننگد و بگه جگای مواجهگه با مشگگگکالت ،مرتب خود و دیررا را سگگگرزنش میکنند .در
مقابل افراد با توا حل مسگگأله باال در مواجهه با روزهای سگگخت زندگی و مشگگگکالت به
جای سگگردرگمی و ناامیدی سگگعی میکنند به گونه ای منطقی با مشگگکالت برخورد کنند
به همین دلیل برای حل مشگکالتشگا کمتر به سگراغ مصگرف مواد و ررام کرد لحظهای
خود میرونگد (گازگلو و کانلب 0225 ،2؛ قربانی و جمعه نیا2392 ،؛ سگگگاویز و همکارا ،
.)2369
1. Gazioğlua & Canelb

الهه زارعي مته کالیي

 تفکر خالق :تفکر عملی ذهنی اسگت و زمانی مطرز میشگود که انسگا با مسألهای
مواجه اسگگگت و می خواهد ر را حل کند .در این هنرام در ذهن تالش برای حل مسگگگأله
رغاز میگردد که این تالش ذهنی را تفکر مینامند .تفکر خالق شگگیوهای از تفکر اسگگت
کگه بگه کمگک ر برای حگل مسگگگألگه راهحلهای متنوع به دسگگگت میرید .بدین ترتیب
احتما دسگگگتیابی به مناسگگگب ترین راه حل باال میرود .تفکر خالق مهارت پایه برای حل
مسگأله و تصگمیمگیری اسگت و باع

می شگود افراد به ماوراء تجاربشا بنررند (گازگلو

و کگانلگب0225 ،؛ سگگگاویز و همکگارا  .)2369 ،قگدرت تفکر رفریننده و خالق ،فرد را
قادر میسگگگازد تا انتخابهای گوناگو خود را کشگگگف کند و در نتیجه از بنبسگگگتهای
زندگی خارج شگگود .در واقع ناامیدی و افسگگردگی در برخی بیمارا روانی ناشگگی از نق
نظگام شگگگناختی و در پی ر مواجه شگگگد با بنبسگگگتها و گم کرد راه خروج از ر ها
اسگگت ،چرا که بیمارا روانی تفکر خالق خویش را از دسگگت میدهند .مفهوم بصگگیرت
در روا درمگانی نیز عبارت اسگگگت از بازگرداند روشگگگنبینی به بیمار با هدف هدایت او
برای یافتن معبرهای گذر از گردنههای دشگگوار زندگی .در این چشگگمانداز بیمارانی که با

دایره بسگگگتگه تجربیات محدود خویش خارج گردد ،بدین سگگگا زندگی فرد انعطافپذیر
می شود و از تمام جوانب به پدیدهها مینررد (خنیفر و پورحسینی.)2392 ،
 تفکر انتقاادی :تفکر طریقی برای معنگگادار کرد رابطگههگگای میگگا رخگگدادهگگا،
مفاهیم ،اصگگو و اشگگیا اسگگت و تفکر انتقادی بر خالف تصگگور عامه (که در ر صگگگرفاً
ایرادگیری از امور می دانند) اندیشگگید درباره شگگگیوه تفکر خود اسگگگت .به تعبیری تفکر
انتقگادی را مهگارت تحلیگل عینی اطالعگات و تجگارب معرفی کردهانگد .در تفکر انتقادی
ابتدا عوامل مؤثر بر رفتارها و نررشها مشگخ

می شگود و مورد ارزشیابی قرار میگ یرد،

به عبارتی اطالعات مناسگب از تجربیات تحلیل میشگوند سپس سعی میشود مهارتهای
تفکر بگه بهترین شگگگکگل بگه کگار گرفتگه شگگگود و ارزشهگای اجتمگاعی اثرگذار بر رفتار
شگناسگگایی شگگوند .به کمک تفکر انتقادی فشگار ناشگگی از تعارضگگات باورهای خام کاهش
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می یابد ،تفکر پخته و رشگد یافتهای شگکل میگیرد و بهداشت روانی شخ

کمتر تحت

رسگگگیب جدی قرار میگیرد (گازگلو و کانلب0225 ،؛ سگگگاویز و همکارا  .)2369 ،در
مجموع این نوع تفکر ،بهرهگیری از راهبردها و مهارتهای شگگگناختی به منظور باال برد
بازده مطلوب رفتارها اسگگت .واجدین این نوع تفکر دارای شگگفافیت مواضگگع ،تصگگحیو
نررش ها و کاهش فشگگگار ناشگگگی از تعارضگگگات و باورهای تحمیلی هسگگگتند .افراد دارای
تفکر انتقگادی حتی فضگگگای البهالی کلمات را میفهمند و فضگگگای خالی بین خطوط نیز
برای ر ها تعریف و مفهوم خاصی دارد (خنیفر و پورحسینی.)2392 ،
 تواناایی برقراری ارتباا

مؤثر :ارتبگاط میا دو یا چند نفر اتفاق میافتد و ما

همه در طو روز با افراد مختلف ارتباط بر قرار میکنیم .اما مسگگأله قابل توجه این اسگگت
کگه هر ارتباطی منجر به احسگگگاس رضگگگایتمندی و موفقیت نمیشگگگود .ارتباط بینفردی
فرایندی اسگت که به وسگیله ر  ،اطالعات و احسگاسگات خود را از طریق پیامهای کالمی
و غیرکالمی بگا دیررا در میگا میگگذاریم و طی ر افرادی می تواننگد عقگایگد ،نیگازها،
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خواسگگتهها و هیجا های خود را ابراز کنند و به نوعی احسگگاس رضگگایت دسگگت یابند .به
عبگارت دیرر این مهگارت بگه معنگای ابراز احسگگگاسگگگات ،نیگازها و نقطه نظرهای فردی به
صگگگورت کالمی و غیر کالمی اسگگگت (سگگگاویز و همکارا  .)2369 ،یکی از عوامل مهم
ارتباط ،توانایی یا ناتوانی شگگگخ

در ابراز وجود اسگگگت و ابراز وجود باع گرفتن حق

خود و اب راز عقاید و احسگگاسگگات و افکار خویش به طور مسگگتقیم و صگگادقانه اسگگت ،به
نحوی که در این حق خواهی و تکاپو برای رسگگید به خواسگگتههای خود ،حقوق دیررا
نیز محترم شگمرده شگگود .نقش صگگحیو فرد در این مهارت و در این موقعیت از ر جهت
مهم تلقی می شود که با شناخت صحیو خویش و لزوم روابو مؤثر اجتماعی:
 -شخ

قادر به تشخی

حقوق و منافع خود می شود تا بر اساس ر عمل کند.

بدو ترس و واهمه و بدو اضطراب بر حق خود پا میفشارد. بتواند احساسات و عواطف واقعی خود را بیا کند. و در همگه حگا بگدو فراموش کرد حق دیررا بگه مطگالبگه حق خود اقگدام نماید(خنیفر و پورحسینی.)2392 ،
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 ایجااد و حف

روابط بینفردی :توانگایی ایجگاد روابو بینفردی به طوری که

از نظر جگامعگه ارزشگگگمند و منطبق بر عرف جامعه و در عین حا سگگگودمند برای خود و
دیررا باشگگگد ،یک مهارت اسگگگاسگگگی اسگگگت .کیفیت روابو بین فردی به شگگگکلهای
گونگاگو می توانگد در ابتال بگه بیمگاری اعتیگاد تاثیرگذار باشگگگد که عبارتند از -2 :روابو
خگانوادگی نگابهنجگار :زنگدگی در خگانواده ای کگه بگه نیگازهگای روانی فرزنگد خود بیاعتنا
هسگگگتنگد یگا رفتگارهگای پرخگاشگگگررانگه دارنگد ،می توانگد زمینگه را برای گرایش فرزند به
رفتارهای ضگگد اجتماعی از جمله مصگگرف مواد فراهم کند .از طرف دیرر خانوادههای با
شگگیوه فرزندپروری سگگگهلگیر نیز ناخواسگگگته فرد را به اعتیاد میکشگگگانند -0 .همسگگگاال
بزهکگار :در دورا نوجوانی ،ارتباط با همسگگگاال اهمیت ویژهای پیدا میکند .عضگگگویت
در گروهی از همسگگگاال کگه مواد اعتیگادرور مصگگگرف می کننگد و ضگگگعف ابراز وجود
نوجوا و عدم توانایی نه گفتن و مخالفت کرد با گروه می تواند منجر به سگگوءمصگگرف
مواد و ابتال بگگه اعتیگاد شگگگود -3 .ازدواج و ارتبگگاط بگگا همسگگگر :ازدواج می توانگگد تجربگگه
خوشگگایند و شگگروع یک زندگی شگگاد و سگگالم باشگگد اما از سگگوی دیرر اگر به شگگرایو

گرایش به مصرف مواد اعتیادرور شود (پورجعفر2366 ،؛ قربانی و جمعهنیا.)2392 ،
 خودآگااهی :معرفی خودشگگگناسگگگی و خودرگاهی به عنوا یکی از مهارتهای
زندگی قابل تامل اسگگت .اکثر مکاتب و روشهای مشگگاورهای و روا درمانی در مباح
روا شگگگنگاختی و حتی پیش از ر هگا ،مکگاتگب الهی به ویژه اسگگگالم ،افراد را به تدبر در
خویشگگتن فرا خوانده اند .از رنجا که خودشگگناسگگی مقدمه ارتباط مؤثر با دیررا اسگگت و
هر انسگگانی نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشگگتن اسگگت و تخریب عزت نفس در
هر فرد موجب احسگاس حقارت و در نتیجه اضگطراب خواهد شگد ،بنابراین الزم اسگت به
انریزه بسگگگیاری از رفتارها توجه شگگگود .پی برد به انریزههای اصگگگلی رفتارها نیز ن یازمند
خودشگناسگی اسگت .خودرگاهی عبارت است از شناخت دقیق و درست از خود به نحوی
کگه فهم صگگگحیحی از نررشها ،ررا ،عقاید ،اندیشگگگهها ،هیجا ها ،تواناییها ،مهارتها و
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کگاسگگگتیهگایمگا داشگگگتگه بگاشگگگیم .از نراهی دیرر می توا گفت که خودرگاهی یعنی
رموختن روشهگای منطقی برای اعمگا کنش و واکنش در موقعیگتهگای متفگاوت .این
مهگارت به ما کمک میکند تا بتوانیم خصگگگوصگگگیات ،نیازها ،خواسگگگتهها ،اهداف ،نقاط
ضگگعف ،نقاط قوت ،احسگگگاسگگگات ،ارزش و هویت خود را بیشگگتر بشگگگناسگگگیم (خنیفر و
پورحسینی2392 ،؛ ساویز و همکارا .)2369 ،
 همادلی :تالش برای فهم موقعیگت زندگی دیررا و زمینهسگگگازی برای پذیرش
خود در میگا دیررا  ،یکی از مهگارتهگای زنگدگی اسگگگت .هر جگا کگه بگگه همیگاری و
مشگگگارکت افراد نیاز باشگگگد ،همدلی موتور محرکه این حرکات خواهد شگگگد و کارریی
رفتگارهگا را مضگگگاعف خواهد نمود .افراد تنها در زمانی می توانند به یکدیرر کمک کنند
که عواطف و تجربههای دیررا را دریابند(خنیفر و پورحسگگگینی .)2392 ،توانایی درک
احسگگاسگگات و عواطف دیررا و ارائه واکنشهای مناسگگب در برابر ر ها همدلی نامیده
می شگگود .به عبارتی همدلی توانایی درک این نکته اسگگت که رگاه باشگگیم که دیررا در
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شگگگرایو کگامالً متفگاوتی بگا مگا زنگدگی میکننگد و درک این نکتگه بگاع

میشگگگود که

تفاوتها را بپذیریم و با افراد متفاوت رابطه داشگگگته باشگگگیم .ابراز همدلی در بهبود روابو
افراد تگاثیر به سگگگزایی دارد و کمبود یا فقدا ر یکی از مهم ترین علل بروز اختالفات و
مشگکالت در روابو افراد اسگت .به منظور درک دقیق احسگاسات دیررا توجه به گفتار،
رفتگار ،زبا بد و حاالت چهره به صگگگورت همزما ضگگگرورت دارد (گازگلو و کانلب،
0225؛ پورجعفر .)2366 ،متگاسگگگفگانگه نگداشگگگتن مهگارت در همگدلی و توجگه نکرد بگگه
مجموعه فضگگای شگگناختی و عاطفی دیررا  ،سگگرچشگگمه بدفهمیهای فردی و بدتر از ر
خصگگگومتهای فردی و نژادی اسگگگت .فقدا همدلی به خصگگگو
باع

در نوجوانا و جوانا

متوسگگل شگگد به روشهای انحرافی بیا خویشگگتن میشگگود ،به گونهای که گاهی

در تضاد با ارزشهای اجتماعی و فرهنری قرار میگیرد (خنیفر و پورحسینی.)2392 ،
 مقابله با هیجانها :شگگگناخت هیجا ها و تاثیر ر ها بر رفتار و همچنین فراگیری
نحوه اداره هیجا های شگگدید و مشگگکلرفرین نظیر خشگگم ،مهارت مقابله با هیجا نامیده
میشگگود (گازگلو و کانلب .)0225 ،کنتر هیجا شگگامل چرونری ادراک شگگخ

از
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رونگد هیجگا در روابو وی بگا دیررا و محیو اطراف اسگگگت .این روابو می تواند قابل
پیشبینی بگاشگگگد ،لگذا کنتر هیجگا به بررسگگگی گذرگاههای متفاوت هیجانی و انتخاب
درسگت یکی از ر ها میپردازد .کنتر هیجانات به شگیوه ای مناسگب مهارتی است که به
دنبگا خودرگگاهی ایجگاد می شگگگود .اشگگگخگا

کگاررمگد در این حیطه بهتر می توانند از

هیجگا هگای منفی نظیر نگاامیگدی ،اضگگگطراب و تحریگکپذیری رهایی یابند و در فراز و
نشگگگیبهای زندگی کمتر با مشگگگکل مواجه میشگگگوند و یا در صگگگورت بروز مشگگگکل به
سگگرعت می توانند از موقعیت مشگگکلزا و ناراحت کننده به شگگرایو مطلوب بازگردند (به
نقل از نجفی و همکارا .)2390 ،
 مقابله با اساترس :زندگی ما همواره با تغییرات و دگرگونیهایی همراه است که
توانایی ما را برای رویارویی و سگگازش به چالش میکشگگد و در عین حا تعاد حیاتی ما
را بگه هم می زننگد و قبل از اینکه که خود را با ر تغییرات سگگگازگار و متعاد نماییم ،در
حگالت برانریختری و تنش قرار میگیریم ،این حالت را اسگگگترس مینامند .بنابراین ،هر
فرد در طو زنگدگی خود همواره نیگاز دارد تگا خود را با تغییرات و شگگگرایطی که برایش

تعاد خود را به دسگگت رورد .به دسگگت رورد چنین تعادلی به جسگگم و روا فشگگار وارد
میکند و در صگگورتی که فرد نتواند با اسگگترسهای زندگی خود به درسگگتی برخورد کند
ممکن اسگگگت دچار بیماریهای مختلف جسگگگمی و روانی شگگگده و با مشگگگکالت عدیده
دیرری نیز روبرو شگگگود .از نظر علمی راهبردهگای مقگابلهای ،فعالیتهای درونی و روانی
و رفتاری هسگگتند که فرد برای از بین برد اسگگترس یا به حداقل رسگگاند و کنار رمد با
ر به کار میگیر د .افراد مقاوم در برابر اسگگگترس ،احسگگگاس کنتر بر زندگی دارند و در
مواجهه با مشگگکالت به جای دلیل تراشگگگی و روی رورد به روشهای مخرب ،برای رفع
اسگگگترس به دنبا چاره جویی برای رفع مشگگگکل بر میریند (سگگگاویز و همکارا .)2369 ،
رابطه راهبردهای مقابله با اسگگگترس و اسگگگتعداد سگگگوء مصگگگرف مواد یک تعامل دو طرفه
اسگت .یعنی افرادی که در مقابله با مشگگکالت ،راهبردهای مقابلهای مسگگألهمدار را انتخاب
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می کنند به حل مشگگکل نائل می شگگوند و این موفقیت به عزت نفس باال منجر میشگگود و
سگگگالمگت روانی را در پی دارد .افرادی کگه در مقگابله با مشگگگکالت ،راهبردهای مقابلهای
هیجگا مگدار را انتخگاب می کننگد بگه حل مشگگگکل نائل نمی شگگگوند و این عدم موفقیت به
عزت نفس پایین منجر میشگگود و رسگگیبهای روا شگگناختی را به دنبا دارد .افرادی که
در موقعیگتهگای تنیگدگیزا از راهبرد مقگابلگهای مسگگگألگهمدار سگگگود میجویند ،در واقع
فعالیتهایی منظم و دسگگتهبندی شگگده را برای بازسگگازی دوباره مسگگأله از نظر شگگناختی و
ذهنی به کار میگیرند و در نتیجه به نوعی راهبرد و راهکار برای حل مسگگأله خود دسگگت
می یگابنگد .همین امر موجگب کاهش فشگگگار روانی ،افزایش سگگگالمت روا و اجتناب از
مصرف مواد در ر ها میشود (بهادری خسروشاهی و خانجانی.)2390 ،
بحث و نتیجهگیری

بگه طور کلی می توا گفگت کگه مهگارتهگای زندگی به مجموعهای از تواناییهای افراد گفته
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می شگگود که زمینه سگگازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم میرورد و به فرد کمک میکند
تا مسگگئولیتها و نقش اجتماعی خود را بپذیرد و به شگگگکل مؤثری عمل کند؛ یعنی او خود
را بشگناسگد ،سگپس باور کند و بعد از ر به شگکل مؤثر ظاهر شگگود .مهارتهای زندگی از ر
جهگت مؤثر و مفیگد تلقی می شگگگونگد که فرد را قادر می سگگگازد تا دانش ،نررش و ارزشهای
وجودی خود را بگه توانگاییهگای واقعی و عینی تبگدیگل کنگد و بتواند از نیروهای وجودی در
جهت شگگادابی و شگگادکامی و ایجاد زندگی مثبت برای خود و دیررا بهره گیرد و این یعنی
احسگاس بود و گام برداشگتن به سگمت شگد  .شخصی که از مهارتهای زندگی بهره کامل
دارد به احراز موفقیتهایی نائل می شگگگود و در جهت کاهش رسگگگیبهای فردی و اجتماعی
توانمند خواهد بود (خنیفر و پورحسگگینی .)2392 ،مهارتهای زندگی به انسگگگا میرموزد که
چرونه شگگکنندگی را از خودشگگگا دور سگگگاخته و به مسگگگائل زندگی به عنوا معماهای قابل
حگل نرگاه کننگد .در واقع مهارتهای زندگی به افراد میرموزد که چرونه با محیو اجتماعی
خود سگگگازگگار شگگگونگد .تسگگگلو بر مهارتهای زندگی باع

می شگگگود که فرد خود را دقیق

بشگگگنگاسگگگد ،بتوانگد دیررا را درک کرده و روابو مؤثری بگا ر ها ایجاد نماید .مهارتهای
زندگی باع

میشگگگود که فرد هیجا های منفی و اسگگگترسهای روزمره خود را شگگگناسگگگایی

الهه زارعي مته کالیي

کرده و ر هگا را تحگت کنتر دررورد ،بگگه شگگگیوهای مؤثر مشگگگکالت خود را حگل کرده و
تصگگگمیمهگای مناسگگگبی را اتخاذ نماید و همچنین کلیشگگگه ای فکر نکند و اطالعات را بدو
پردازش نپذیرد (خالدیا  .)2390 ،بررسگیهای گوناگو و مطالعات علمی در سگگراسگگر جها
نشگگگا دهنگده نقش مهم کمبود مهگارتهای مقابله ای در گرایش به مصگگگرف مواد اعتیادرور
اسگگت .در واقع بسگگیاری از افراد به ویژه نوجوانا پس از قرار گرفتن در موقعیتهای دشگگوار
(شگگکسگگت و ناکامی تحصگگیلی و شگگغلی ،کمبود محبت ،فقذا احترام و امنیت در خانواده و
 )...بگه دلیل عدم رشگگگنایی با مهارتهای مقابله با فشگگگار روانی و هیجانات منفی و مهارتهای
مربوط به ارتباط و روابو بینفردی و حل مسگأله به اشگگتباه برای تسگگکین هیجانات منفی خود
بگه مصگگگرف مواد اعتیگادرور روی میرورنگد .بنابراین رموزش مهارتهای زندگی به ویژه در
نوجوانی و اوایگل جوانی می تواند نقش تعیین کننده در کاهش گرایش به مصگگگرف مواد ایفا
نمگایگد (پورجعفر .)2366 ،رموزش مهگارتهگای زنگگدگی از جنبگههگای مختلف یگک فرد را
برای رویگارویی و مواجهگه هر چگه بیشگگگتر بگا پیشگگگامگدهای مترقبه و غیرمترقبه زندگی رماده
مینماید و بدین وسگگیله با تقویت شگگخصگگیت افراد ،رنا را در انتخاب مناسگگب ترین مسگگیر

اسگت که شگنید ر دردناک و رزاردهنده اسگت و حجم وسگیعی از این رسیب معلو عدم
توانایی الزم در برخورد با مسگگگائل و مشگگگکالت و عدم رگاهی افراد از مضگگگرات موادمخدر
اسگگت .بنابراین ،رموزش مهارتهای زندگی می تواند در پیشگگریری از این پدیده نقش مهمی
داشگته باشگگد .انسگگا با برخورداری از قدرت تفکر انتقادی و خالق و تصگگمیمگیری عقالنی و
پذیرش مسگگئولیتهای اجتماعی و برقراری روابو اجتماعی مفید و سگگازنده با دیررا ضگگمن
نیگل بگه سگگگالمت جسگگگمی ،روانی و رفتار اجتماعی مطلوب ،می تواند زمینه ایجاد و برقراری
جامعه سگگالم را تدارک ببیند .بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی در پیشگگر یری از
رسگگگیگبهگای اجتمگاعی پیشگگگنهگاد میشگگگود این مهگارتها در قالب کالسهای رموزش در
مدارس و دانشراهها به طور جدی و عملی برگزار شود.
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