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  چکیده

هـاي  هـاي زنـدگی موجـب افـت تحصـیلی، بـروز آسـیب       پایین بودن مهـارت  :زمینه و هدف

 .گـردد ارهاي پر خطر مـی روانشناختی در فرد و احیاناً روي آوردن به سوء مواد مخدر و سایر رفت

پذیري نسبت به مصرف مـواد در  مهارتهاي زندگی و آسیب ارتباط بررسیهدف پژوهش حاضر، 

   .باشددانشجویان می

دانشـجوي دانشـگاه پیـام نـور تربـت       350در این مطالعۀ توصیفی همبستگی،  :بررسیروش 

  دنـد، بـه روش   در ایـن دانشـگاه مشـغول بـه تحصـیل بو      1390حیدریه که در سال تحصـیلی  

   هـا از پرسشـنامه  آوري دادهبـراي جمـع  . اي انتخـاب شـدند  اي چند مرحلـه نمونه گیري خوشه

نجفـی و  (و پرسشنامه آسیب پذیري نسبت به مصرف مواد ) 1386گلزاري، ( هاي زندگیمهارت

هاي و روش  16 ۀنسخspss ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده .استفاده شد) 1387بیگدلی، 

  .انجام شد آماري، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی

هاي زندگی و آسیب پذیري نسبت به مصرف مواد بین نمرات افراد در مقیاس مهارت :یافته ها

هـاي  به عبارتی هر چه نمره فرد در مهارت). >01/0P( همبستگی منفی معناداري وجود داشت

از بـین  . به سوء مصرف مواد کمتـر اسـت و بـالعکس    زندگی باالتر باشد آسیب پذیري او نسبت

، تفکـر  )≥2/23/0p( هاي مقابله با هیجانـات ، مهارت)≥p 2/29/0( هاي دهگانه زندگیمهارت

پذیري نسبت به سوءمصـرف   نقش معناداري در آسیب) ≥1/0p( ثرؤو ارتباط م )≥4/0p(خالق

  . مواد دارند

اي موجب خودکارآمدي و حرمت خـود  ابع مقابلههاي زندگی با افزایش منمهارت :نتیجه گیري

پایین بودن . ثري در پیشگیري از سوء مصرف مواد داردؤباال شده و از این طریق نقش مهم و م

هـا و مشـکالت زنـدگی    شود توانایی فرد در برخورد با چالشهاي زندگی سبب میسطح مهارت

هـا و رویـدادهاي   ت بـه محـرك  پایین آمده و موجب ارائه یک پاسخ هیجانی و نـامطلوب نسـب  

هاي روانشناختی در فرد و احیانـا روي  همچنین، موجب افت تحصیلی، بروز آسیب. زندگی گردد

  .  آوردن به مواد مخدر و سایر رفتارهاي پر خطر می گردد

  دمهارتهاي زندگی؛ سوء مصرف موا :واژه هاکلید

ــی ــلنامه علمـ ــه، دوره اول   فصـ ــت حیدریـ ــکی تربـ ــوم پزشـ ــکده علـ ــمارهدانشـ ــار1، شـ   1392، بهـ
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 مقدمه

عنوان یک حق بشري و یک هـدف اجتمـاعی    سالمتی به

در جهان شـناخته شـده و بـراي ارضـاي نیازهـاي اساسـی و       

بهبود کیفیت زندگی انسان حیاتی اسـت و بایـد بـراي همـه     

عنوان  اد بهمصرف مواد و اعتی ).1( ها در دسترس باشدانسان

 حاضـر،  قـرن  اجتمـاعی  -ي روانـی هایکی از مهمترین آسیب

مواره در معرض تهدید قرار جوانان را ه خصوصاً مختلف اقشار

حاکی از افزایش چشـمگیر میـزان سـوء    نیز آمارها  دهد ومی

مصرف مواد در بین جوامع مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان 

افـراد، نوعـاً بـا     جـوانی  دوران در ).2( هاي اخیر استدر دهه

اي از رفتارها و الگوهاي سبک زندگی آزمـایش  هدامنۀ گسترد

بخشـی از فراینـد طبیعـی جـدایی از      مرحلـه ایـن   ،شـوند می

ایجـاد هویـت   والدین، رشـد حـس خودمختـاري و اسـتقالل،     

هاي ضروري براي عملکرد سودمند و اکتساب مهارت شخصی

تعدادي از این تغییرات رشـدي از   و استدر جهان بزرگسالی 

 ).3( ري براي بزرگسال سالم شدن هستندپیش نیازهاي ضرو

برخی مطالعات حاکی از آنند که نوجوانان و جوانـان بزهکـار،   

آگـاهی، روابـط بـین    از جملـه خود  هـاي مهـارتی  داراي نقص

 ...ثر، تصمیم گیري، تفکر خالق، مقابله با اسـترس و  ؤفردي م

از روانـی،   -همچنین بسیاري از مشکالت عاطفی). 4( هستند

راب، افسردگی، پرخاشگري و اخـتالل در عملکـرد   جمله اضط

ف اسـت کـه   هـاي زنـدگی ضـعی   مهـارت  در نتیجـه اجتماعی 

در تبیـین ایـن مسـئله    ). 5( ندسـت نیازمند توجه و مداخله ه

هاي پایین بودن سطح مهارتمیتوان چنین نتیجه گرفت که، 

شود توانـایی فـرد در برخـورد بـا چالشـها و      زندگی سبب می

ایین آمده و موجب ارائه یک پاسخ هیجانی مشکالت زندگی پ

). 6( ها و رویدادهاي زندگی گرددو نامطلوب نسبت به محرك

ــر ایــن، موجــب افــت تحصــیلی،  هــاي بــروز آســیب عــالوه ب

ــواد  روانشــناختی ــه م ــاً روي آوردن ب ــایر  و احیان مخــدر و س

ــر خطــر  ــابراین  ).7( گــرددرفتارهــاي پ   آگــاهی از اصــول بن

هاي پیشگیري از مصـرف مـواد   ی از راههاي زندگی یکمهارت

کـه آگـاهی از    نـد است و بیشتر تحقیقـات حـاکی از آن  مخدر 

هاي زندگی و آموزش آن در پیشگیري از مصرف مـواد  مهارت

مطالعـات بسـیاري مؤیـد    همچنین  .)5،2(  دننقش مهمی دار

هاي زندگی بـر رفتارهـاي پرخطـر،    بخشی آموزش مهارت اثر

با فشارها و توسـعه و رشـد متغیرهـاي     افزایش توانایی مقابله

  .روانی بوده است

هاي زنـدگی را  مهارت) 8(1بطور کلی سازمان بهداشت جهانی

اي که فرد بتواند توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه

ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید تعریـف  با چالش

 نیـز  )9( انو همکـار  2منچدر این خصـوص شـر  . نموده است

اي مشـتمل بـر آمـوزش    منظور ارزیـابی مداخلـه  اي بهمطالعه

هاي زندگی و آموزش مبتنی بر شبکه همسـاالن بـراي   مهارت

جوانان مبتال به سوء مصرف متاآمفتامین با هدف تأثیر آن بـر  

کاهش رفتارهاي پر خطر جنسی و سوء مصـرف مـواد انجـام    

ن و بکـارگیري  نتایج مؤید کـاهش مصـرف متاآمفتـامی    ،ندداد

 .رفتارهاي مناسب جنسی و کاهش بیماریهـاي مقـاربتی بـود   

، همچنـین  )10( در پی نوشت نوشته شود(بوتوین و همکاران

ایـن نتیجـه   اي بـه  در تحقیقـات جداگانـه   نیـز  ،)11(3مارلین

هــاي زنـدگی در پیشــگیري از  رسـیدند کـه آمــوزش مهـارت   

ـ .  اد مخدر نقش مـؤثر و چشـمگیري دارد  مصرف مو وین و بوت

ر آمـوزش  نیز در مطالعات خود اثـ ) 6(5، گورمن)12(4گریفین

ایـن  هاي زندگی را بر کنترل مواد بررسی کـرده و بـه   مهارت

هـاي زنـدگی بـه نوجوانـان     نتیجه رسیدند که آموزش مهارت

جوانـا و داروهـاي   منجر به کاهش مصرف سیگار، الکل، مـاري 

ن نیـز حـاج   در ایـرا . شـود بیشتر می0.50غیر مجاز به میزان 

بـه ایـن نتیجـه     ) 1378(امینی و همکارانش در پژوهش خود

تـوان میـزان   هاي زندگی، میسیدند که با استفاده از مهارتر

استرس، اضطراب و بطور کلی واکنشهاي هیجانی نوجوانـان را  

ــاهش داد ــر ). 13(ک ــلاز نظ ــاهی از   .)14(6س ــاهی و ناآگ آگ

وان زیربنـاي  تـ هاي زندگی از طریـق یـادگیري را مـی   مهارت

از سـویی  . دانسـت  اجتمـاعی  -پیشگیري از مشـکالت روانـی  

                                                             
1 . World Health Organization 
2 . Shechtman  
3  .Marilyn AJ 
4  .Botvin GJ, Griffin KW 
5  .Gorman DM 
6 . Seal 
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هـاي انجـام گرفتـه در مـورد سـوء      مطالعات و پـژوهش دیگر 

هـاي  اي از روشمصرف مواد حاکی از پدیـد آمـدن مجموعـه   

هاي فـردي و  پیشگیري است که تأکید زیادي بر رشد مهارت

  ).15( اجتماعی دارد

چنین توان هاي زندگی میرتدر تبیین علت تأثیر گذاري مها

بـاال   هاي زندگی در جوانـان نچه مهارتچنا که، استنباط کرد

شـوند،  پـذیر مـی  شان مسـئولیت باشد، آنان نسبت به سالمتی

نمایند، و بطـور کلـی   تصمیمات بهداشتی مناسب را اتخاذ می

بخشـند و  را در طول زندگی تـداوم مـی   سبک زندگی سالمی

سـازد کـه طبـق اسـتعدادهاي بـالقوه      یاین امر آنها را قادر م

خویش عمل نمایند و آماده رویارویی بـا تغییـرات و نیازهـاي    

ــوند  ــده ش ــدگی آین ــن رو. زن ــی   از ای ــت روان ــاي بهداش ارتق

شرایطی تحقق یابـد کـه آنهـا بتواننـد راه     در دانشجویان باید 

هـاي  اسـترس ها و سختیدرست را انتخاب نمایند و در مواقع 

عنوان راهی بـراي تسـکین   ده از مواد مخدر بهبه استفا زندگی

تـرین هـدف بهداشـت    در واقع عمده. ناراحتی ها روي نیاورند

به همین دلیل متخصصـین بهداشـت   . روانی، پیشگیري است

با . دهندروانی آموزش پیشگیرانه را مورد توجه بسیار قرار می

توجه به آنچه گفته شد، سوال پژوهش حاضر این است که آیا 

، 2، ارتبـاط مـؤثر  1حل مسئله( زندگیدهگانه هاي مهارت بین

، تفکـر  5، تصـمیم گیـري  4اسـترس  ،3مقابله با هیجانات منفی

ــاهی6خــالق ــودکنترلی7، خودآگ ــین  8، خ ــاط ب ــارت ارتب ، مه

و آسیب پذیري نسبت به مصرف مـواد در  ) 10، همدلی9فردي

هاي دانشجویان رابطه وجود دارد؟ و اینکه کدام یک از مهارت

گی نقش مهم و معناداري در تبیین آسیب پذیري نسـبت  زند

  به مصرف مواد دارند؟

                                                             
1 .Problem solving 
2 . Efficient Communication 
3 . Negative emotion 
4 . Stress 
5 . Decision-making 
6 . Creative thinking 
7 . Self-awarness 
8 . Self-control 
9 . Interrelationship 
10 . Empathy 

  برسی روش

ایـن پـژوهش یـک     :شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعــه آمــاري . توصــیفی از نــوع همبســتگی اســت ۀمطالعــ

دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور  ۀپژوهش شامل کلی

در ایـن  1389-90شود که در سال تحصیلیتربت حیدریه می

دانشجوي دانشگاه به  350. دانشگاه مشغول به تحصیل بودند

بعنـوان شـرکت    ايچنـد مرحلـه   ايگیري خوشـه روش نمونه

از میان یازده رشـته  ابتدا  ،به این ترتیب .کننده انتخاب شدند

دانشــجویان در هشــت  رشــته مختلــف  تحصــیلی دانشــگاه، 

را کـه از  تحصیلی انتخاب  و سپس از بین آنهـا دانشـجویانی   

 و برگزیـده مدت تحصیل آنها چهار ترم تحصیلی گذشته بـود  

از بین آنها بطور تصادفی  ها،متناسب با حجم هر یک از رشته

 165از ایــن تعـــداد  کــه   ،شـــدندانتخــاب  دانشــجو   350

دامنـه  . دختـر بودنـد   )52.9/0(نفـر  185پسر و  )47.1/0(نفر

و انحراف  23.86سال با میانگین 26الی  19سنی گروه نمونه 

بـه منظـور گـردآوري    . بـود  ) 23.86± 1.27( 1.27استاندارد

  .ها در این پژوهش از ابزارهاي زیر استفاده شدداده

ــزار ــنامه:اب ــارت پرسش ــدگی، مه ــاي زن ــط   ه ــه توس ک

هـاي زنـدگی   گانـه مهـارت  و بر اسـاس ابعـاد ده  ) 16(گلزاري

اعتبـار کــل  . سـازمان بهداشـت جهــانی طراحـی شـده اســت    

 ، حل مسئله0.74 هاي تصمیم گیريمهارت ،0.95 پرسشنامه

،  0.88، همـدلی  0.82 ، تفکر خـالق 0.75، تفکر انتقادي0.75

، مقابلـــه بـــا  0.64، خودآگـــاهی0.66مقابلـــه بـــا اســـترس

 0.83، روابـط بـین فـردي    0.69، ارتبـاط مـوثر  0.82هیجانات

نتیجه تحلیل عـاملی بـا اسـتفاده از روش    . گزارش شده است

گر این بود که بیان  12اساس آزمون اسکرس و بر 11واریماکس

درصـد از واریـانس کـل آزمـون را      48.67در مجموع بیش از 

 )0.95(ضریب آلفاي کرونباخ براي کـل آزمـون  . تبیین کردند

روایی این پرسشنامه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    همچنین . بود

مـورد تأییـد قـرار    ) 1979( 1برلسالمت عمومی کلدبرگ و هی

                                                             
11

 . Varimax Normalized Method 
12

 Askrs test 
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 هـاي آن از بنابراین کل آزمـون و خـرده مقیـاس    .گرفته است

  .روایی قابل قبولی برخوردار است

مصـرف  سـوء  پرسشنامه آسیب پذیري نسبت بـه  

  بخشــی از پرسشــنامه  کــه )پــذیري آزمــون اعتیــاد( :مــواد

این مقیـاس   .است) 17( هاي اجتماعی نجفی و بیگدلیآسیب

ور به منظـ ) 1992(سؤال است و توسط وید و بوچر 39شامل 

ارزیابی آمادگی افراد براي اعتیاد به عنوان شاخصی از عوامـل  

ایــن مقیــاس از نظــر تــوان آزمــون . شخصــیتی ســاخته شــد

 2بارگی مـک انـدرو  با مقیاس می 99/0 همبستگی باالیی برابر

هـاي پرخاشـگري،   این پرسشنامه داراي خرده مقیـاس  . دارد

س خودکشی، فرار و مصرف مواد بوده اسـت کـه خـرده مقیـا    

در . مصرف مواد در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است

هـا در ایـران در پـژوهش    بررسی استفاده از این خرده مقیاس

هـاي پـذیرش   مشخص گردید مقیاس) 18( مینویی و صالحی

بطـور معنـاداري بـین دو گـروه      ،بارگی مک اندرواعتیاد و می

در  .معتاد و دانـش آمـوزان تفـاوت معنـاداري نشـان میدهـد      

ضرایب همسانی درونی ) 19( پژوهش رستمی و نصرت آبادي

بـارگی مـک   هاي پذیرش اعتیاد و میمقیاس) آلفاي کرونباخ(

اعتبار  .گزارش شده است 53/0 و73/0 اندرو به ترتیب برابر با

 .گزارش شده است 68/0 این مقیاس توسط مؤلفین

آوري محقق جهت اجرا و جمع: هاشیوه گرد آوري داده

، و پس از بیـان  پیام نور تربت حیدریه رفتهها به دانشگاه دهدا

آن دسـته از افـرادي کـه    اهداف و جلب رضایت دانشـجویان،  

هـاي شـرکت در   مایل به شرکت در پـژوهش بودنـد و مـالك   

و باالتر، مقیم تربـت  کارشناسی تحصیالت مقطع (پژوهش را 

اب داشتند، انتخـ  )هار ترم تحصیلیچ، گذراندن حیدریه بودن

 . هاي پژوهش را تکمیل کنندآنان خواست تا پرسشنامه و از

  یافته ها

دانشـجوي   185دانشجوي پسر و  165 در پژوهش حاضر

سـال سـن    ) 86/23± 27/1(و انحراف معیار دختر با میانگین

اطالعات بدست آمده از طریق ابزارهاي تحقیق . انتحاب شدند

پیرسـون و   با استفاده از روش هاي آماري ضریب همبسـتگی 

. تحلیل رگرسـیون چنـد متغیـره مـورد تحلیـل قـرار گرفـت       

هاي زندگی و آمده بین نمرة مهارت 1 همانطور که در جدول

 نفـی آسیب پذیري نسبت به سوء مصرف مـواد همبسـتگی م  

به عبارت دیگر با افزایش نمـرات فـرد در   . معنادار وجود دارد

رده خـ هاي زندگی و همچنـین هـر یـک از    عامل کلی مهارت

آسـیب پـذیري    ۀنمرة وي در پرسشـنام  ،ههاي مربوطمقیاس

  . یابدش میکاهنسبت به سوء مصرف مواد 

  مصرف مواد سوء ضرایب همبستگی بین مهارتهاي زندگی و آسیب پذیري نسبت به: 1جدول

  مواد  پذیري نسبت به سوء صرف آسیب

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  )انحراف معیار(میانگین  متغیر

  007/0  **- 238/0  )9/6(85/14  میم گیريتص

  004/0  **- 218/0  )4/8(4/14  حل مساله

  005/0  **- 176/0  )5/6(4/19  تفکر انتقادي

  001/0  **- 225/0  )6/4(1/22  تفکر خالق

  009/0  **- 176/0  )7/4(8/22  همدلی

  002/0  **- 131/0  )39/3(6/17  مقابله با استرس

  006/0  **- 241/0  )1/5(8/24  خود آگاهی

  002/0  **- 492/0  )7/4(8/16  مقابله با هیجانات

  067/0  **- 157/0  )4/5(6/16  ارتباط مؤثر

  018/0  **- 154/0  )83/1(56/8  روابط بین فردي

٠١/٠p<**  
1 -Goldberg& Hilber 
2- Mc  Andrew 
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نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بـین  

هاي زندگی و آسیب پذیري نسبت به سوء مصرف مواد مهارت

بـه   .س معنـاداري وجـود دارد  دانشـجویان همبسـتگی معکـو   

هـاي  مهـارت عبارت دیگر با افزایش نمرات فرد در عامل کلی 

وي آسیب پذیري نسبت بـه سـوء مصـرف مـواد     نمرة  زندگی

 در تحلیل رگرسیون انجـام شـده روي ابعـاد    .کاهش می یابد

حـل مسـئله، ارتبـاط مـؤثر، مقابلـه بـا        ،هـاي زنـدگی  مهارت

ــر  ــترس، تصــمیم گی ــی، اس ــات منف تفکــر خــالق،  ،يهیجان

 خودآگاهی، خودکنترلی، مهارت ارتباط بـین فـردي، همـدلی   

آسـیب پـذیري   بعنوان متغیرهاي پیش بینی کننده و متغیـر  

بعنوان متغیر مالك مورد بررسـی قـرار   نسبت به سوء مصرف 

براي تحلیل اثرات متغیرهـاي پـیش بـین بـا متغیـر       .گرفتند

  .ر برده شدمالك، روش تحلیل رگرسیون گام به گام به کا

  مهارتهاي زندگیبر اساس عامل  مصرف مواد سوء آسیب پذیري بهبراي پیش بینی  گام به گامنتایج تحلیل رگرسیون  :2دولج

  يسطح معنادار              R         B               S.E      Beta            tتعدیل شدة         R     R2  منبع تغییرات

    0005/0>001/0        696/10       -492/0      63/8         9/23/0          28/0          28/0    53/0  باهیجانات 

  009/0>01/0        -633/2       -141/0        26/8           4/0          34/0           34/0    59/0  تفکر خالق

  030/0>05/0         -173/2       -116/0        04/8           1/0           38/0          37/0    61/0  ارتباط مؤثر

S.E     =ضریب رگرسیونی              خطاي استاندارد     Beta=ضریب رگرسیون استاندارد شده متغیرهاي پیش بین  

ــیون    ــایج تحلیــل رگرس ــان داد کــه  ) 2جــدول(نت   نش

مصـرف   هاي زندگی با آسیب پذیري نسـبت بـه سـوء   مهارت

ــواد  ــایج ضــرایب رگرســیونی   .رابطــه داردم ــه نت ــا توجــه ب ب

هاي عاملهاي زندگی، مهارتکلی  ةمتغیرهاي پیش بین، نمر

حل مسئله، ارتباط مؤثر، مقابله با هیجانات منفـی، اسـترس،   

تفکر خالق، خودآگاهی، خـودکنترلی، مهـارت    ،تصمیم گیري

ن عوامـل  توان گفت که در بـی ، میارتباط بین فردي، همدلی

 مهارت مقابلـه بـا هیجانـات   ، عامل هاي زندگیمهارت ۀگانده

ة آسیب پذیري نسبت به سوء بهترین پیش بینی کنند ،٩/٢٣

-بعنوان اولین متغیر پیش بوده و اندانشجویدر  مواد مصرف 

و  ،4/1 تفکــر خــالق همچنــین. بــین وارد رگرســیون گردیــد

ت بـه سـوء   از واریانس آسیب رپـذیري نسـب   1/0 ارتباط موثر

متغیـر بـا    سـه در مجموع ایـن  . مصرف مواد را تبیین نمودند

از واریانس آسیب پذیري نسـبت بـه سـوء مصـرف       29/2هم

   .اندمواد را در دانشجویان تبیین نموده

  نتیجه گیريو بحث 

هـاي  که مهـارت مشخص شد پژوهش این نتایج بر اساس 

در  مصرف مـواد  سوء آسیب پذیري نسبت بهبر میزان زندگی 

  چـه نمـره فـرد در     بـه عبـارتی هـر   . مـوثر اسـت   دانشجویان

سوء هاي زندگی باالتر باشد آسیب پذیري او نسبت به مهارت

هاي دهگانـه  از بین مهارت. مصرف مواد کمتر است و بالعکس

هیجانات، تفکر خـالق و ارتبـاط   با هاي مقابله زندگی، مهارت

مصـرف  وء سـ پذیري نسبت به موثر نقش معناداري در آسیب

، )6,7( هـاي گـورمن  این نتیجه تا حدي بـا یافتـه  . مواد دارند

) 20( ، طارمیان و مهریـار )14( سل ،)3,1( بوتوین و همکاران

در این تحقیقـات آشـکار   . همخوانی دارد) 21( و محمد خانی

هـاي زنـدگی بعنـوان عـاملی     شده است که آگاهی از مهـارت 

مصـرف مـواد    سـوء  محافظت کننده در پیشگیري و یا کاهش

ــ  ــم و م ــش مه ــوزش  . ثري داردؤنق ــماري آم ــات بیش   مطالع

هـایی از  هاي زندگی را در ایجـاد و افـزایش توانمنـدي   مهارت

لیت، ایجاد انگیزه در خود، پذیرش مسئوقبیل تصمیم گیري، 

طور مثبت، ایجاد عزت نفس مثبت، رشد  ارتباط با دیگران به

  ، خــودی، حــل مشــکل، انتخــاب هــدفهــاي ســازمانمهــارت

هاي ارتباط کالمی پیشگیري از اعتیاد موثر دهی و مهارتنظم

  ).21,2( اندو مفید دانسته

موجـب   ،ايهاي زندگی با افـزایش منـابع مقابلـه   مهارت 

شده و از این طریق نقـش   باال اعتماد به نفسخودکارآمدي و 

در ). 5( ثري در پیشگیري از سوء مصرف مـواد دارد مهم و مؤ

هارت کنترل هیجانات در پـیش بینـی آسـیب    مورد اهمیت م

تـوان گفـت کـه تنظـیم     پذیري نسبت به مصـرف مـواد، مـی   

هیجان منجر به حفظ خلق و راهکارهاي جبران خلـق، نظیـر   

هـایی  هاي ناخوشایند یا جستجوي فعالیـت اجتناب از فعالیت

افرادي که توانایی تنظـیم  . شودکه پاداش به دنبال دارند، می

ندارنـد بـا احتمـال بیشـتري عاطفـه منفـی را       هیجاناتشان را 

 ماننـد و در کنند و در حالت روحی ضعیف باقی میتجربه می

کنتـرل هیجـان   ). 2( گیرنـد نتیجه در معرض آسیب قرار مـی 

شامل چگونگی ادراك شخص از روند هیجان در روابط وي بـا  

  توانـد قابـل   ایـن روابـط مـی   . دیگران و محـیط اطـراف اسـت   

متفـاوت   يهاراهلذا کنترل هیجان به بررسی  بینی باشد،پیش
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. پـردازد آنهـا مـی   هیجـانی و انتخـاب درسـت یکـی از    تخلیۀ 

هـا  هاي زندگی فرد را براي غلبه بر تنشبرخورداري از مهارت

و مشکالت پیشرو که اقتضاي زندگی فردي و اجتماعی اسـت  

ها در قالب ساختارهایی چـون  این مهارت ،)22( کندآماده می

نفس، خودکارآمدي، تفکر انتقادي، توانایی حل مسـئله،  عزت 

یابنـد و بطـور   هاي اجتمـاعی تجلـی مـی   درك خود و مهارت

خــانواده،  ضـمنی و آشــکار توســط نهادهـاي اجتمــاعی مثــل  

ها بـه کودکـان و نوجوانـان آمـوزش     مدرسه، معلمان و رسانه

شـود کـه   ها موجب میفقدان این مهارت )23( شوندداده می

ثر و هـا بـه رفتارهـاي غیـر مـؤ     برابر فشارها و استرسفرد در 

در ).  2( ناســازگارانه از جملــه ســوء مصــرف مــواد روي آورد 

توان گفت که هاي زندگی میتبیین علت تأثیر گذاري مهارت

هاي زندگی در افراد باال باشد، آنان نسـبت بـه   چنانچه مهارت

 شـوند، تصـمیمات بهداشـتی   پذیر مـی شان مسئولیتسالمتی

نمایند و بطور کلی سبک زنـدگی سـالمی   مناسب را اتخاذ می

  بخشـند، ایـن امـر آنهـا را قـادر      را در طول زندگی تداوم مـی 

سازد که طبق استعدادهاي بالقوه خـویش عمـل نماینـد و    می

 اگـر . آماده رویارویی با تغییرات و نیازهاي زندگی آینده شوند

را بـه آمـوزش   هاي خـود زمانهـایی   مسئولین در برنامه ریزي

کنترل هیجانهاي منفی، فرایند حل مسـئله، تصـمیم گیـري،    

تفکر و برقراري روابط بین فردي مناسب اختصـاص دهنـد، از   

هـا پیشـگیري بـه عمـل     بروز بسیاري اختالالت و کژرفتـاري 

   .خواهد آمد

پژوهش حاضر محدود به دانشـجویان دانشـگاه پیـام نـور     

. مام دانشجویان نیسـت تربت حیدریه است و قابل تعمیم به ت

هـا و بـا   شود چنـین تحقیقـی در سـایر دانشـگاه    پیشنهاد می

هـاي  اي نظیـر آمـوزش مهـارت   هاي مداخلـه بکارگیري روش

هــاي مصــرف مــواد و ســایر جنبــه ســوء زنــدگی در کــاهش

با توجه به رابطـه منفـی   . اجتماعی  و روانشناختی انجام شود

ب پـذیري نسـبت   هاي زندگی و آسیمعنادار آگاهی از مهارت

نقش مهارتهاي زنـدگی در پیشـگیري از    ،مصرف موادسوء به 

شود و آمـوزش آنهـا بایـد مـورد     مصرف مواد حائز اهمیت می

 .توجه مسئوالن، روانشناسان و متخصصان بالینی قرار گیرد

  تشکر و قدردانی

از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق با پژوهشگران 

  .کر و قدردانی به عمل می آیدهمکاري داشته اند کمال تش
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Abstract:  

Background: Lack of life skills can lead the person toward 
incompetency in educational attainment, psychological trauma and in 

extreme cases contribute to promoting drug abuse and other high risk 

behaviors. The present study aims to investigate the relationship 
between life skills and vulnerability to drug abuse among university 

students. 

Materials and Methods: In this descriptive correlative study, 350 

students of Torbat-e-Heydarie Payam-e-Noor University at 
educational year of 2011 were selected through multi-stage cluster 

sampling. life skills (Golzari, 2007) and vulnerability to drug abuse 

(Najafi & Bigdeli, 2008) questionnaires were used as data collection 
tool. Pearson correlation coefficient and regression analysis with 

SPSS 16 used for data analysis. 

Results: There was a significant negative correlation between the 
students score on life skills and vulnerability to drug abuse (P<0/01). 

In other words the higher the score of the subject in life skills, the 

lower the student’s vulnerability to drug abuse and vice versa. Among 

ten number of life skills; high scores of stress management, creative 
thinking and effective communication skills had a  significant role in 

reducing vulnerability to drug abuse. 

Conclusion: With improving life skills and hence increasing the 
ability to overcome, one can promote self-reliance and self-respect 

and this phenomenon in turn can significantly reduce the inclination 

to drug abuse. A low level life skill reduces the person’s ability to 
properly deal with challenges and difficulties in life and cause the 

person to act irrationally and emotionally in response to provocations 

and unaccustomed situations. Moreover, a lack of life skills can lead 

to academic failure, psychological trauma and in extreme cases 
contribute to promoting drug abuse and other high risk behaviors.  

 Keywords: life skills, substance abuse 


