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  :چکیده

آموزان با ورزي دانشجرأتآوري و هاي زندگی بر تابپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت

آزمون با گروه کنترل بود. پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشآمادگی به اعتیاد انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه

 1394-95تحصیلی در سال ي شهر مالیرم متوسطهي دوآموزان دختر دورهدانش يیهکلّ ي آماري پژوهش راجامعه

ي ي دورهگیري، ابتدا از میان مدارس دخترانههاي موجود در عمل نمونهبه محدودیتکه با توجه دادند تشکیل می

ی اغتیاد زرگر و ي آمادگسپس پرسشنامه صورت در دسترس انتخاب شد،درسه بهي شهر مالیر، یک ممتوسطه دوم

ي که در پرسشنامهسانیآموزان این مدرسه اجرا گردید و در نهایت از بین کي دانشبر روي کلیه) 1385همکاران (

صورت شده و بهصورت تصادفی انتخابنفر به 34بودند، ي باالیی کسب کردهآمادگی اعتیاد زرگر و همکاران  نمره

ي یک و نیم جلسه 12نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش،  17کنترل ( گروه نفر) و17تصادفی در گروه آزمایش (

ها آوري دادهجمع اي دریافت نکرد. برايشد و گروه کنترل هیچ مداخلهآموزش داده هاي زندگیي مهارتساعته برنامه

) و 1975ورزي گمبریل و ریچی (جرأتي پرسشنامه)، 2003آوري کانر و دیویدسون (ي تاباز پرسشنامه

وواریانس ها از طریق آزمون آماري کشد. دادهاستفاده )1385گی اعتیاد زرگر و همکاران (آمادي پرسشنامه

هاي پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش ها نشان داد که فرضیهچندمتغیري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته

) و >0.01Pاست (آموزان با آمادگی اعتیاد مورد تأیید قرارگرفتهورزي دانشآوري و جرأتهاي زندگی بر تابمهارت

- آوري و جرأتداري تابطور معنیآزمون، بهان گروه کنترل در پسآموزآموزان گروه آزمایش نسبت به دانشدانش

هاي زندگی در توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتمی ،اعتیاد کمتري داشتند. بنابراین به ورزي بیشتر و آمادگی

  داري دارد.آموزان با آمادگی به اعتیاد، تأثیر معنیورزي دانشآوري و جرأتافزایش تاب

  

  هاي زندگیآموزان، مهارتورزي، دانشآوري، جرأتآمادگی به اعتیاد، تاب: هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1- 1

 از کرده و پیدا جهانی ايهگستر که است حاضر عصر مشکالت ترین مهم از یکی 2اعتیاد مسئله و 1دموا مصرف سوء

و  اسـکیبا، مـونرو  اسـت (   هشـد  تبـدیل  خانوادگی و اجتماعی روانی، مشکل یک به و نهاده فراتر درمانی -بهداشتی مرزهاي

شود و به افـراد  ي اقتصادي، اجتماعی دیده میي مشاغل، سطوح تحصیلی و طبقه). این مشکل در همه2004، 3وردارسکی

).  با 1391پور، ؛ به نقل از حاجی حسنی، شفیع آبادي، پیرساقی و کیانی1998، 4اندرسونو اقشار خاصی اختصاص ندارد (

، احدي، نادري، عنـایتی و  مامیاست ( 5نوجوانی يدوره مواد مصرف شروع نظر از زندگی دوران یزترینآم مخاطرهاین حال، 

 ایـن  تحـولی  هـاي ویژگـی  واسطه به و هستند 6پرخطر رفتارهاي برابر در قشر پذیرترینآسیب ). نوجوانان1391، مظاهري

 دهـد مـی  قـرار  خطـر  معـرض  در را شـان آینـده  و لحـا  سالمت که زنندمی رفتارهایی به دست هاگروه سایر از بیش دوره،

 اجتماعی و فردي هویت کسب و سالیگبزر به کودکی از انتقال دوره ). نوجوانی1384نیا، جزایري و محمد خانی، سلیمانی(

- ارزش خـود  فردیت و بلوغ اثبات براي نوجوان و رسدمی خود اوج به والدین با مخالفت و استقالل به میلکه در آن،  است

 ایـن  يمجموعـه  .دارد را خـود  به مخصوص و جدید هايارزش تحلیل و ایجاد در سعی و بردمی سوال زیر را خانواده هاي

نمایـد (مـامی و همکـاران،    مـی  مواد مصرف مستعد را فرد هیجان، و تنوع تحرك، به نیاز و کنجکاوي حس بر عالوه عوامل،

 از قبـل  سـنین  در مخـدر  مواد و الکل سیگار، مصرف جمله از پرخطر ايرفتاره اغلب که اندداده نشان مطالعات.  )1391

  ).  1384شوند ( سلیمانی نیا، می آغاز سالگی هیجده

 15-64 جمعیت % از5 یا نفر، میلیون 243حدود  )،2013( 7ملل سازمان جرم و مخدر مواد گزارش دفتر اساس بر 

 مخـدر  مـواد  سازمشکل کنندگانمصرف تعداد حال، همین در  بودند. کرده مصرف مخدر مواد 2012 در سال جهان، سال

الء به اعتیـاد در ایـران طـی دو    سن ابتبود.  نفر 200 هر در نفر 1 یا جهان، سالبزرگ جمعیت % از6/0حدود  میلیون، 27

طـاهري  سمیعی، رفیعـی و  ت (سال رسیده اس 15سال و حتی گاهی به زیر  20اخیر به شدت کاهش یافته و به زیر  يدهه

  ).1381نخست، 

 سن میانگین کاهش است، تأمل خور در آنچه و کرده تبدیل بحران به را اعتیاد يهمسئل معتادان، افزون روز افزایش

 گسترش و اعتیاد انتقال سرعت افزایش ساز زمینه موضوع، این .است مواد مصرف سوء به نوجوانان و جوانان گرایش و ءابتال

- یمـ  دیگـر  اجتماعی مسائل و هاآسیب به زدن دامن نیز و مسئله این با اجتماعی نهادهاي کردن درگیر جمله از آن، ابعاد

زاده، ثـانی، کریمـی، رفیعـی، محمـدي و قاسـم     ؛ شریفیان1384(رفیعی، نوروزي، نوري، سجادي، نارنجیها و همکاران، د شو

1391   .(  

                                                
1 substance abuse 
2 addiction 
3 Skiba, Monroe & Wodarski 
4 Anderson 
5 adolescence 
6 risky Behaviors 
7 UNODC  



 

iii 
 

 آمـوزش  آنـان،  در شـناختی روان ظرفیـت  ارتقاء نیز و ننوجوانا در روانی مشکالت بروز از پیشگیري هايراه از جمله

از جملــه کاربردهــاي   هـاي زنـدگی،   هاي آموزش مهـارت برنامه). 1389 رحمانی، و زادهابراهیم( است 1زندگی يهامهارت

مختلف فردي و اجتماعی اسـت کـه بـا هـدف ارتقـاي سـطح بهداشـت روانـی و جسـمانی و           ايهـشناسـی در عرصـهروان

هــا توانــایی افــراد در برخــورد مـؤثر بـا       گردد. این مهـارت انی، جسمانی و اجتماعی برگزار میهاي روري از آسیبپیشگی

اولیـه عمـل    يمقتضیات زندگی همراه با استرس و اضطراب امروزي را باال بـرده و بـه عنـوان یـک عامـل پیشگیري کننده

  ).2005، 2کند (ویلفوردمی

 احتمال يکننده بینیپیش بیشتر صفات از برخی میان، این از دارند. ارتباط مواد مصرف با شخصیتی مختلف عوامل

 وابسـتگی  و مواد مصرف به افراد گرایش بر که شده شناخته هايمکانیزم یکی از ).1391(مامی و همکاران،  هستند اعتیاد

 فراینـد   آوريبتـا ). 1389آبـاد و بیرامـی ،   (بهادري خسروشاهی، هاشـمی نصـرت   است3 آوريتاب گذارد،می تأثیر آن به

؛ به نقل 1991 ،4ماستن و گارمزيت (اس تهدیدکننده و برانگیز چالش اوضاع به رغم آمیزموفقیت سازگاري پیامد یا توانایی

؛ عباسـی،  1394مطلق، یونسـی،  ازخـوش و فرضـی،    جاهـد  ؛ 1394؛  نـاعمی،  1394فر، از آقایوسفی، صفاري نیا و ایمانی

 ناصـري،  و بهجتـی  دارد ( خباز، ايویژه اهمیت نوجوانی، اواسط در ویژه به سازه این). 1393گاهی، کریمی و درگاهی، در

 ( ابرازوجـود)  5ورزيجـرأت  گـذارد، می تأثیر آن به وابستگی و مواد مصرف به افراد گرایش بر دیگري که ). مکانیزم1390

 شناخت و خود فکر و احساسات به نهادن ارج و مستقیم و صریح صحیح، تصور به خویشتن ابراز تواناییاست که به معنی 

  ).  1394(کجباف، نقوي و عرب بافرانی،  است خویشتن ضعف و قوت نقاط

آمـوزان  ورزي دانـش ري و جرأتآوهاي زندگی بر تابپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت ،بنابراین

  گرفت. صورت 6اعتیاد به آمادگی با

  بیان مسأله - 2- 1 

، 7سـینها پزشـکی در سراسـر جهـان اسـت (    روان ي مواد اعتیادآور از اختالالت بسیار شـایع مربـوط بـه   امروزه مسئله

است که سالمت، رفاه، ثبات سیاسـی، اقتصـادي و سـاختار اجتمـاعی      ) و به بحران اساسی دنیاي کنونی تبدیل شده2011

 و نوجوانان توسط قانونی غیر مواد سایر و مخدر مواد مصرف).  2008، 8(شیوسکند کشورهاي مختلف جهان را تهدید می

 اجتمـاعی،  فـردي،  مشـکالت  کـه  اسـت  اجتمـاعی -روانـی  و عمـومی  سالمت مشکالت و هاچالش ترینمهم از یکی جوانان

  ). 2004، 9اسکیبا، مونرو و وردارسکیکند (می تحمیل درگیر جوامع بر بسیاري اقتصادي و بهداشتی
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- کنندگان مواد، در نوجوانی شروع بـه مصـرف مـی   درصد از مصرف 90ها حاکی از آن است که بیش از نتایج پژوهش

ز جمعیت نوجوان مـا را  رغم اینکه درصد زیادي ات. علیهاي سنی، کشور ما با جمعیت جوان رو برو اسنمایند. بر اساس هرم

 در شناسـی شـیوع  تحقیقات دهه چهار هاي)، یافته1392پورکرد،  دهند (ابوالقاسمی وآموزان دبیرستانی تشکیل میدانش

 تغییـر  آن تبـع  بـه  و کشـور در اعتیـاد  شـیوع  و هـا ننگـردا روا و مخدر مواد تهدید حجم به توجه با که دهدمی نشان ایران

 خصوصاً کشور، عمومی جمعیت در مختلف تحقیقات به نسبت کافی توجه معتادان، تحصیالت و شغل سن، تأهل، جنسیت،

  ).  1389؛ نورباال، 2014خطیر، بزرگی و همکاران، فرد، گرجی ، جنتی، گلیاست ( نپذیرفته صورت آموزاندانش

 بـراي  آمـادگی  و استعداد و ناسالم رشدي هايزمینه اعتیاد، گیريشکل در که دهدمی نشان بالینی جدید هايیافته

 افراد از برخی کندمی بیان 1داعتیا استعداد ي). نظریه1390خانی،ئی و علیعسکري، زکیکند (می ایفا اساسی نقش اعتیاد،

 معتاد باشد، نداشته استعداد کسی اگر که حالی در  شوند، می مبتال  بگیرند، قرار آن معرض در اگر و هستند اعتیاد مستعد

، بـه نقـل از زینـالی،    1970ندرو، و گ 2؛ گندرو1394؛ قدیمی، کرمی و یزدان بخش،  1390شود (عسکري و همکاران،نمی

 آنـان  از بسـیاري  اعتیاد به جوانان ابتالء احتمال وجود رغم). علی1394، افشار، صدیقی ارفعی، جعفري و محمدي، 1393

- یکی از عوامل مؤثر در پیشگیري از ابتالء بـه اعتیـاد، تـاب    کنند.می سپري مواد مصرف سمت به گرایش بدون را دوره این

آوري، توانایی افراد در سازگاري مؤثر با محیط است، که این سازگاري با وجود قرار داشتن فـرد در معـرض   تاب آوري است. 

شـوند)  اري مرتبط مـی هاي رفتهاي منفی که با پیامدهاي منفی و مشکلدسته شرایط و موقعیتهاي خطر آفرین (آنعامل

 داشتن تنش، بر غلبه براي هایشتوانایی به فرد اطمینان عنوان به آوريتاب .)2003،  3و دیویدسون گیرد (کانرصورت می

- مـی  افـزایش  را دیگران طرف از اجتماعی حمایت که فردي هايویژگی و عاطفی ثبات خود، حرمت اي،مقابله هايتوانایی

 به جلوگیري اناننوجو و جوانان میان در مشکالت روانی بروز از که است عواملی جمله از سازه این است. شده تعریف دهد،

). نتـایج پـژوهش   2008، 4(پینکوآرت داردمی نگاه امان در زامشکل رویدادهاي روانی اثرات بروز از را هاآن و آوردمی عمل

آوري با نگرش بـه مصـرف مـواد را نشـان داد و بهـادري      دار بین تابي معنی)، رابطه2010صالحی فرهادي، آزاد و نعمتی (

 آوريتـاب  بـا  مـواد  مصـرف  بـه  مثبـت  گرایش)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1389( و همکاران خسروشاهی

 افـراد  محیطی هايتجربه نتیجه نیز دیگري حدود تا و شخصی ویژگی نوعی حدي تا آوريتاب چه اگر. دارد منفی يرابطه

 و ناخوشـایند  رویـدادهاي  تـنش،  مقابـل  در را افـراد  واکـنش  توانمی و نیستند خود وراثت یا محیط قربانی هاانسان است،

  ). 2007، 5کورهنن( کنند غلبه محیط منفی تأثیرات و مشکالت بر بتوانند که طوري به داد تغییر هادشواري
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 و خـود  از دفاع توانایی عنوان به ورزيجرأتورزي است. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عدم ابتالء افراد به اعتیاد، جرأت

 ،2ورمـی  و بلکـام  ون کـرون،  (بکـر،  شـود می تعریف دهد، انجام خواهدنمی فرد که تقاضاهایی به"  1گفتن نه "توانایی نیز

) 1390بشـیرپور (  و سـاقی پیر آبـادي،  شفیع حسنی، ). حاجی1393پور، ؛ پیرساقی، نظري، حاجی حسنی و نادعلی2008

 دیگـران  نـامعقول  هـاي خواسـته  رد در و بـوده  رداربرخو کمتري نفستعز از ضعیف، ورزيجرأت داراي افراد که معتقدند

 تـأثیر  فـردي،  درون عامل یک عنوان به ورزيجرأت که رسدمی نظر به هستند. بنابراین، ضعف مواد، دچار مصرف همچون

 بر اساس پژوهش حاج). 1393مکتبی، سلطانی، بواسحاقی و نوکاریزي، باشد ( داشته پرخطر رفتارهاي بر تواندمی سزاییبه

)، گـربن،  1387هاي زرگر، نجاریـان و نعـامی (  )، بخشی از یافته1377)،  ثابتی و شهنی ییالق (1391حسنی و همکاران (

بـا   ورزيجـرأت ي بـین  )، رابطه2000( 4) و کارول1391؛ به نقل از حاجی حسنی و همکاران، 1980، 3فورهند، بک وسک

که افرادي که قـدرت ابرازوجـود بیشـتري دارنـد، کمتـر در معـرض       آمادگی به اعتیاد معکوس است. این به این معنی است 

 آن از یا است، آن داراي یا فرد یک که صفت یک نه و است شده آموخته مهارت یک ورزيجرأتگرایش به اعتیاد هستند. 

 اعتقـاد  دهد، تغییر خودشان به نسبت را افراد دید است قادر ورزيجرأت آموزشی صحیح يبرنامه یک نیست. لذا مندبهره

  ).2004، 5دیکسون و ساندرز بخشد (هارجی، بهبود را فردي بین روابط و کند تقویت هاآن در را خود به

هـاي  رسـد آمـوزش مهـارت   نظـر مـی  توان استفاده کرد که بهدر راستاي پیشگیري از اعتیاد از رویکردهاي چندي می

 یـک  زنـدگی  هـاي تمهـار  آمـوزش  يبرنامـه حوزه کارآمد باشد.  تواند در اینورزي میآوري و جرأتزندگی با افزایش تاب

- اصـلی  زیرا است، مناسب بسترهاي از یکی ها، مدرسهمهارت این کسب براي و است لیهاو يپیشگیرانه ايمداخله يهبرنام

 ایجاد در که دهندمی آموزش را هاییتوانایی هابرنامه این ).1390 شریفی،( هستند آموزاندانش هابرنامه این مخاطب ترین

 هاي مهارت ،6بهداشت جهانی سازمان نظر از دارند. مهمی نقش روانی سالمت و ترمثبت فردي بین روابط سالم، رفتارهاي

 بـا  مـؤثر  طـور  بـه  تـا  سـازد  قادر را آنها که شودمی داده آموزش افراد به اجتماعی -روانی هايتوانایی افزایش براي زندگی

 زنـدگی  هايمهارت ). آموزش1389 فرزانه، کیخاي و دوست مرادي ابوالقاسمی،( شوند روزندگی روبه مشکالت و مقتضیات

 مقابـل  در چگونـه  که دادمی یاد نوجوانان به بوتوین آموزش برنامه. گردید آغاز 7بوتوین گیلبرت اقدامات با و 1979 سال در

 دنبـال  بـه . بـود  اولیـه  پیشگیري يبرنامه یک تدوین بوتوین هدف  .کنند مقاومت مواد مصرف براي پیشنهادات یا هاوسوسه

 بـه  را 9زنـدگی  هـاي مهـارت  آموزش برنامه 1993 سال از ،8یونیسف همکاري با بهداشت جهانی اولیه، سازمان اقدامات این

  ).1385 محمـدخانی، (کرد  معرفی نوجوانان و کودکان روانی بهداشت سطح ارتقاي و اولیه پیشگیري جامع طرح یک عنوان
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طـور  سازد تا بـه هاي روانی اجتماعی براي رفتار سازشی و مؤثر که افراد را قادر میعبارت است از توانایی هاي زندگیمهارت

) و شـامل  1393هاي زندگی روزمره مقابله کنند (دهـاقین، عـاطف وحیـد، اصـغرنژاد فریـد،      مؤثرتري با مقتضیات و چالش

فـردي و بـین  هـاي درون هاي آن، ارتقـاء مهـارت  گیري و ارزیابی پیامدحل مشکالت، تصمیمتوانایی تنظیم اهداف واقع گرا، 

دهـی امـور   ي زندگی مثل سـازمان هاي هر روزهها براي پرداختن به چالشفردي مناسب هستند. کسب این مجموعه مهارت

هـاي اجتمـاعی،   گیـري در تعامـل  هاي حرفه اي، آموزشـی، تفریحـی و در  شخصی، کنترل مراقبت بهداشتی، تعقیب فعالیت

قشر عظیمی از جامعـه   شد، بنابراین همانطور که در باال گفته). 2007، 1مثبت و ضروري هستند (کینگنورث، هیلی، مکارتر

کارهـایی مناسـب جهـت رفـع و     ها به اعتیاد و طـرح راه دهند، لذا شناخت عوامل مؤثر در گرایش آنرا نوجوانان تشکیل می

هـاي زنـدگی   شود این است که آیا آموزش مهارتها، بسیار حائز اهمیت است. سؤالی که در اینجا مطرح میمحدودسازي آن

  آمادگی اعتیاد مؤثر است؟آموزان با آمادگی اعتیاد دانشورزي و کاهش آوري و جرأتبر افزایش تاب

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 3- 1

ي مصـرف مـواد مخـدر و    هـاي اجتمـاعی، توسـعه   ط به آسیبي مباحث مربوهاي عصر حاضر در حوزهیکی از نگرانی

هـاي  دهد. این مسئله به یکی از چالشگردان است که به صورت جدي مراکز آموزشی و مدارس را مورد تهدید قرار میروان

  ).  1392ولدبیگی و انتظامی، است (ر آموزشی و تربیتی بدل شدهمتولیان و دستاندرکاران امو

فتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، بیانگر آن است که که در سراسر جهـان، سـن ابـتالء بـه     آمار و اطالعات د 

گردان در بین جوانان و نوجوانان در حال کاهش است. کاهش سن ابـتالء بـه اعتیـاد و تغییـر     مصرف مواد مخدر و روان سوء

رسد هرچـه سـن ابـتالء بـه     است؛ زیرا به نظر میسوي موادمخدر صنعتی، اهمیت مسئله را دو چندان کردهالگوي مصرف به

هاي جسمی، روانی و اجتماعی آن شدیدتر خواهد بود. اگرچه همواره بـه دالیـل   تر باشد، آسیبمصرف موادمخدر پایین سوء

 30رسـمی حـاکی از وجـود حـداقل     است، آمارهاي غیرآموزان مبهم و مکتوم ماندهاد دانشمختلف، آمارهاي مربوط به اعتی

  ).  1392آموز معتاد در کشور است (ولد بیگی و انتظامی، زار دانشه

هاي خاص دوران نوجوانی در فرآیند تعلیم و تربیت و تمرکـز ایـن دوره از عمـر انسـان در نهـاد      با توجه به حساسیت

شـر عظـیم و   هاي علمی و منسجم براي حفظ و ارتقاء بهداشت جسمی و روانی این قآموزش و پرورش، ضرورت وجود برنامه

ي آن هسـتند و غفلـت و   هاي ارزشمند و نیروهاي آیندهمهم جامعه، کامالً محسوس است؛ زیرا نوجوانان هر کشوري سرمایه

ي اعتیـاد،  هاي جبران ناپذیرتري به بار آورد. از طرفی ابعاد، گستردگی و پیچیـدگی مقولـه  تواند هزینهتوجهی از آنان میبی

ي پیشگیري از اعتیاد در مدارس ایران، تـا کنـون   طلبد. در رابطه با مقولهي کارآمد را  میگیرانههاي پیشلزوم طراحی برنامه

- مدار و طرح آموزش مهـارت هاي مدرسههایی نظیر طرح مدارس مروج سالمت، طرح مدارس مشارکت محور، برنامهاز برنامه

  ).  1392است (ولد بیگی و انتظامی، هاي زندگی استفاده شده

                                                
1 Kings north, Healy & Macarthur 
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انـد. بـا   هاي زندگی در پیشگیري از اعتیاد تا کنون انجام شـده ي آموزش مهارتهایی مبنی بر اثربخشی برنامهپژوهش

توانند نقش مهمـی  ورزي در افراد، میآوري و جرأترسد دو فاکتور تابهاي مختلف در این حوزه به نظر میبررسی پژوهش

هـاي  از طرفی بررسی پیشینه حـاکی از آن اسـت کـه آمـوزش مهـارت      در پیشگیري از ابتالء به سوء مصرف مواد ایفا کنند.

ورزي داشته باشد. با توجه به شـیوع بـاالي وابسـتگی بـه مـواد و      آوري و جرأتتواند نقش مهمی در افزایش تابزندگی می

ضـروري اسـت   هاي مختلف بسیار به این مشکل در جمعیت ءهاي درمان آن، تالش براي شناسایی عوامل خطر ابتالدشواري

ي آوري در حـوزه ورزي و تـاب ). به رغم اهمیتـی کـه جـرأت   1391و همکاران،  ؛ به نقل از حاجی حسنی1998درسون، (ان

حساسیت دوران نوجوانی و  امکان گرایش به مصرف مواد که تـا حـد زیـادي متـأثر از آمـادگی اعتیـاد       سالمت روان دارد و 

آوري، است؛ لذا ضرورت انجـام پـژوهش در مـورد تـاب    ین متغیرها صورت نگرفتهاست؛ تا کنون پژوهشی در این زمینه و با ا

- ها، بیش از پیش واضـح اسـت. از یافتـه   هاي زندگی بر میزان آني آموزش مهارتورزي، آمادگی اعتیاد و تأثیر برنامهجرأت

 هـا و دانشـجویان سـاکن خوابگـاه    نظیـر  هاي پر خطـر گیري از اعتیاد در سایر گروهمنظور پیشتوان بههاي این پژوهش می

ها، افراد داراي مشاغل دشوار و پر استرس، دختـران فـراري، فرزنـدان طـالق، فرزنـدان داراي والـدین معتـاد و ...         سربازخانه

  استفاده کرد.    

  اهداف پژوهش: - 4- 1

  هدف کلی پژوهش: - 1- 4- 1

  اعتیاد.   با آمادگی به آموزان نشدا ورزيجرأت و آوريتاب بر زندگی هايمهارت آموزش تعیین تأثیر

  اهداف جزئی پژوهش: - 2- 4- 1

 آموزان با آمادگی به اعتیاد.آوري دانشهاي زندگی بر تابتعیین تأثیر آموزش مهارت -1

 آموزان با آمادگی به اعتیاد.ورزي دانشهاي زندگی بر جرأتتعیین تأثیر آموزش مهارت -2

  آموزان با آمادگی به اعتیاد.دگی به اعتیاد دانشهاي زندگی بر آماتعیین تأثیر آموزش مهارت -3

  هاي پژوهش:فرضیه - 5- 1

 تأثیر دارد.آمادگی اعتیادبا  آموزانآوري دانشافزایش تاب هاي زندگی، درآموزش مهارت ، 

 با آمادگی اعتیاد، تأثیر دارد.آموزان ورزي دانشافزایش جرأت هاي زندگی، درآموزش مهارت 

 با آمادگی اعتیاد، تأثیر دارد.   آموزانکاهش آمادگی اعتیاد دانش ، دردگیهاي زنآموزش مهارت   

  تعریف نظري متغیرها - 6- 1

رد در آوري، توانایی افراد در سازگاري مؤثر با محیط است، که این سازگاري با وجـود قـرار داشـتن فـ    تاب آوري:تاب

- هاي رفتاري مرتبط میکه با پیامدهاي منفی و مشکلهاي منفی دسته شرایط و موقعیتآنهاي خطر آفرین (معرض عامل

  ).2003گیرد ( کانر و دیویدسون، شوند) صورت می
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؛ بـه  1990، 1نوع هیجان بدون اضطراب و تشـویش (ولپـی   عبارت است از بیان مناسب هر ورزيجرأت ورزي:جرأت

  ).   1393فر، نقل از نجاریان، صدیقی ارفعی و تمنایی

 در پـذیري آسـیب  یـا  آمادگی امر این که است معنا این به( استعداد اعتیاد)  اعتیاد آمادگی نعنوا آمادگی اعتیاد:

، 2باشـد (گراهـام   نداشـته  یا داشته مصرف سوء حاضر حال در فرد که این از اعم کند،می ارزیابی را مواد مصرف سوء مقابل

بارت دیگر افرادي که بیشتر در معرض خطر اعتیـاد  آمادگی اعتیاد، آمادگی فرد براي مصرف مواد مخدر است، به ع ).2010

  ).1385قرار دارند، آمادگی باالتري براي اعتیاد دارند (زرگر، 

ي سـازگاري  شـود کـه زمینـه   هایی گفته میاي از مهارتهاي زندگی به مجموعهآموزش مهارت هاي زندگی:مهارت

هـاي اجتمـاعی خـود،    سازد که ضمن پـذیرش مسـئولیت  ا قادر میآورد.  این توانایی، فرد ررفتار مثبت و مفید را فراهم می

بـه   فـردي رو بدون لطمه زدن به خود و دیگران، بتواند به شکل مؤثري با خواست، انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بـین 

  ).1388زاده، رو گردد (کریم

  تعریف عملیاتی متغیرها: - 7- 1

ي تـاب آوري کـانر و   آمـوزان در پرسشـنامه  اي اسـت کـه دانـش   ري، نمرهآودر این پژوهش منظور از تاب آوري:تاب

  باشد.اي میگیري این متغیر فاصلهاند و مقیاس اندازه) کسب کرده2003(3دیویدسون 

ورزي ي جـرأت آمـوزان در پرسشـنامه  اي اسـت کـه دانـش    ورزي، نمـره در این پژوهش منظور از جرأت ورزي:جرأت

  باشد. اي میگیري این متغیر فاصلهاند و مقیاس اندازهکسب کرده) 1975( 4گمبریل و ریچی

آمـوزان در آزمـون آمـادگی اعتیـاد اهـواز      اي که دانشدر این پژوهش منظور از آمادگی اعتیاد، نمره آمادگی اعتیاد:

  باشد.  اي میگیري این متغیر فاصلهاند و مقیاس اندازه) کسب کرده1385(

چه که ي آموزش آني یک و نیم ساعتهجلسه 12هاي زندگی، ین پژوهش منظور از مهارتدر ا هاي زندگی:مهارت

  .باشدکند، به دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد، میهاي زندگی تعریف میسازمان بهداشت جهانی به عنوان مهارت

                                                
1 Wolpe 
2 Graham 
3 CD_RISC 
4 ASA 
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x 
 

   مقدمه - 1- 2

ي پژوهشـی. در بخـش تعـاریف نظـري، تعـاریف و      . پیشـینه 2ي نظـري و  . پیشینه1این فصل داراي دو بخش است؛ 

- است و در بخـش دوم، پـژوهش  هاي زندگی ارائه شدهورزي و مهارتآوري، جرأتهاي اعتیاد و آمادگی به اعتیاد، تابنظریه

  است.   هاي زندگی آمدهورزي و مهارتآوري، جرأتشده در داخل و خارج در مورد آمادگی اعتیاد، تابهاي انجام

  ي نظريبخش اول؛ پیشینه - 2- 2

  آمادگی اعتیاد - 1- 2- 2

  تعاریف و مفاهیم اعتیاد

داننـد،  ده از یک چیز یا انجام یک امر میبه رغم برداشت کلی و عمومی مردم از اعتیاد که آن را عادت شدید به استفا

یـابیم کـه کـار    ي خلق و خو و رفتار را تعریـف کنـیم، در مـی   ندهخواهیم اعتیاد و به ویژه اعتیاد به مواد تغییر دهوقتی می

، سـوء مصـرف،   1ي نادرسـت ي آن وجود ندارد. کلمات متعددي مثل مصـرف، اسـتفاده  چندان آسانی نیست و توافقی درباره

- و رواني عادت به خوردن مشروبات الکلی و مصرف مواد و داروهـاي آرامـبخش و ضـد افسـردگی     وابستگی و اعتیاد درباره

کـار  گردان، خوردن بیش از حد، قمار کردن، درگیر شدن با روابط جنسی بیش از حد و حتی کار کردن بـیش از انـدازه، بـه   

  است.برده شده

ي مصرف، به هنگام استفاده از مشروبات الکلی و مواد و داروها براي مصارف طبی و به منظـور تسـکین   کلمه مصرف:

شود. در کشورهاي غربی با کشورهاي دیگري گردان گفته میها و داروهاي روانین، آرامبخشیا درمان از قبیل مورفین، کدئ

ها منع نشده و همچنین اسـتعمال دخانیـات یـا    کننده قانونی است و مصرف آنکه خرید و فروش مشروبات سکرآور و مست

).  2010، 2است (السون، السون و ریـورز شدهها، مجاز شمرده ها و شاديهاي تفریحی، در جشنانجام انواع قمار در موقعیت

آور داشته باشد را استفاده همین مؤلفان استفاده از مواد یا داروهایی که آثار و نتایج جسمانی، روانی، اجتماعی و قانونی زیان

  ).  1393محمدزاده، اند (به نقل از شاهنادرست خوانده

ر موادي مصرف کند که باعث تغییر خلق و خو و رفتار او شود و چنانچه مراجعی مشروبات الکلی یا دیگ مصرف: سوء

اسـت  مصرف مواد دارد. این آثار ممکنشود که سوء آثار نامطلوبی بر روي زندگی خودش یا زندگی دیگران بگذارد، گفته می

از مواد و داروهـا را  ) استفاده مکرر و طوالنی مدت 1995دیدگی جسمانی، روانی یا عملکرد شغلی فرد باشد. شاکیت (آسیب

گیرد که فـرد مـوادي را بـدون نیـاز     کند سوء مصرف از مواد و داروها زمانی صورت میمصرف خوانده است و اضافه می سوء

- طور کلی هرگونه وابستگی شدید روانی یا فیزیولوژیک موجود زنـده نسـبت بـه دارو، سـوء    ضروري و به حق مصرف کند. به

                                                
1 Misuse 
2 Lawson, Lawson & Rivers 
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؛ به نقل از فوالدونـدي، تیرگـري، ملکیـان، فوالدونـدي و عزیـز زاده فـروزي،       1377(حیدریان، شود مصرف مواد نامیده می

1393  .(  

)، وابسـتگی  1998(1شود. از نظر مارگولیس و زوبـن : وابستگی به شکل شدیدتر سوء مصرف مواد گفته میوابستگی

روب به خاطر تغییـر حالـت خودآگـاهی و    عبارت است از نیاز و میل شدید جسمانی و روانی براي مصرف مواد و خوردن مش

نشئه و کیفی که براي فرد وابستگی ایجاد می کند. به نظر آن هـا وابسـتگی از طریـق مصـرف دارو از روي عـادت، مصـرف       

آور و منفی  فـراوان آن بـراي فـرد، خـانواده و جامعـه      مشروبات و مواد به دفعات بیشتر و مقدار زیادتر آن به رغم نتایج زیان

  ).  1393محمدزاده، به نقل از شاهشود (میمشخص 

 به مخدر مواد به اعتیاد). 2010، 2ي اعتیاد به معنی عادت کردن و احساس نیاز است (کاپالن و سادوك: واژهاعتیاد

 در و شـده  جویانـه  مـواد  رفتارهـاي  بـروز  سبب که است مخدر ماده نوع چند یا یک مصرف به بیمارگونه وابستگی معناي

جوبنـه و قـاري،   (اصـغري، قاسـمی   شـود مـی  معتاد فرد در محرومیت عالئم بروز موجب نظر، مورد مواد مصرف عدم صورت

دهـد  گردان رخ میي زیاد از مواد و داروهاي روان)، تغییراتی سلولی را که در اثر استفاده1994السون و همکاران ( ).1393

شـود،  و زجرآور بدنی و روانی به هنگـام عـدم اسـتفاده از آن مـی    کننده و باعث ایجاد مقاومت و تحمل عالئم مرضی ناراحت

نیز معتقد است که اعتیاد به مشروبات الکلی یا دیگر مواد، داللت بر ایـن نـدارد کـه      3شود. دیان دویل پیتااعتیاد نامیده می

ر بـه قـدري خـوردن    شود که به طور مکراشد، بلکه به وضعیت شخصی گفته میشخص دچار حالت مستی یا نشئه و کیف ب

اسـت. ایـن    کننده کـرده که زندگی شخصی، خانوادگی و شغلی را براي او ناراحتروب یا مصرف مواد مشغول شده است مش

طور فرآیند وابستگی روانی ممکن است به چیزهاي دیگر مثل خوردن، روابط جنسی، قمار و حتی کار کردن کشیده شود. به

کند کـه زنگـی بـدون    روب یا مواد مخدر یا اشتغال به امور دیگر وسواس پیدا میکلی شخص به قدري نسبت به مصرف مش

کنـد:  چنـین تعریـف مـی    را اعتیـاد  جهانی بهداشت سازمان). 1393محمدزاده، آور نیست (به نقل از شاهها براي او لذتآن

 اخـتالل  جامعـه  و فرد در وعی)مصن یا طبیعی( محرك و مخدر مواد از مکرر ياستفاده اثر بر که مزمنی سرمستی حالت"

 ازدیاد قیمتی، هر به مواد آوردن دست به براي کنترل قابل غیر و شدید .  خصوصیات بارز اعتیاد شامل میل"کند می ایجاد

- خواه، اکبـري است (وطن مواد آن از استفاده به جسمانی گاهی و روانی شدید اتکاي و تصادفی نحو به آن ياستفاده مقدار

هاي بالینی، رفتـاري و شـناختی اسـت کـه در ایجـاد آن،      اعتیاد یک ناهنجاري با نشانه). 1393ر، ریاحی و پاك، شایه، دالو

شناختی و دارو شـناختی از طـرف دیگـر نقـش دارنـد. عوامـل       شناختی از یک طرف و عوامل زیستعوامل اجتماعی و روان

، 4پزشـکی آمریکـا  (انجمن روان ي وابستگی مطرح هستندشناختی در ادامهاجتماعی بیشتر در شروع مصرف و عوامل زیست

  ).  1393پور رودسري و عطارد، ؛ به نقل از وجودي، عبدل پور، بخشی2000

                                                
1 Margolis & Zewben 
2 Kaplan & Sadock’s 
3 Dianne doyle pita 
4 APA 
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Abstract: 

         The present research was aimed at examining the effectiveness of life skills training 

on increasing student’s resilience and assertiveness with susceptibility to addiction. The 

design of the study was quasi-experimental in which pretest-posttest with control group. 

The population comprised all female students of second round high schools of Malayer 

city in the academic year of 1394-95 (2015-16). With attention to existing limitations in 

sampling procedure, in the first place, one particular school was selected in available type 

among the second round high schools in Malayer city. Then, among the persons who 

acquire high scores in Zargar et.al addiction susceptibility questionnaire, 34 were selected 

and assigned in two groups randomly (17 students as experimental group and 17 students 

as control group). Subjects of experimental group received 12 sessions training in life skills 

(and each session duration was 90 minutes) and no intervention conducted on control 

group. In order to collect data, Koner and Davidson patience questionnaire (2003), 

Gambril and Richi assertiveness questionnaire (1975) and Zargar et.al addiction 

susceptibility questionnaire (1385-2006) were used. Data was analyzed by using 

multivariable covariance statistical test. Findings of the research showed that the 

effectiveness of life skills training on patience and assertiveness of students with 

susceptibility to addiction was confirmed and students of experimental group in regard to 

control group students have more patience and assertiveness, and less susceptibility to 

addiction significantly. Therefore, we can conclude that life skills training had a significant 

effect in increasing patience and assertiveness of students with susceptibility to addiction. 
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