اثربخشی برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگی بر تغيير نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و
سالمت روانشناختی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي بر تغيير نگرش نسبت به سوء مصرف مواد
مخدر و سالمت روانشناختي دانشجویان بود .جامعهي آماري پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاه خليج فارس بوشهر در
سال  9397-98بود .نمونهي پژوهش به روش تصادفي چندمرحلهاي از بين دانشکدهها و کالسهاي موجود در دانشگاه
خليج فارس بوشهر انتخاب و در نهایت  06نفر گزینش شدند .این افراد به طور تصادفي به دو گروه (گروه آزمایش و گروه
کنترل) اختصاص داده شدند .هر دو گروه ابزارهاي پژوهش در مرحله پيشآزمون و پسآزمون را تکميل نمودند .ابزار مورد
استفاده شامل پرسشنامه نگرشسنج مواد مخدر و پرسشنامه سالمت عمومي بود .مداخله طي  8جلسه  96دقيقهاي به
صورت گروهي براي دانشجویان گروه آزمایش اجرا شد .دادهها با استفاده از آزمون آماري مانوا مورد تحليل قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي در تغيير نگرش مثبت دانشجویان نسبت به مصرف مواد مخدر
مؤثر بوده است .همچنين برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي توانسته تا به صورت معنيداري سالمت روانشناختي
دانشجویان را افزایش دهد .این یافته نشان ميدهد که آموزش مهارتهاي زندگي ميتواند به عنوان یک رویکرد اثربخش
در تغيير نگرش افراد به مواد مخدر و همچنين بهبود سالمت روانشناختي مورد استفادهي متخصصان قرار گيرد.

واژگان کلیدی :مهارتهاي زندگي ،نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر ،سالمت روانشناختي ،دانشجویان

مقدمه
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سوءمصرف دارو 9و وابستگي به مواد 2از مشکالت بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادي مهم در بسياري از کشورهاست
(جهرمي ،مکري و اختياري .)2669 ،جهان در سه دهه اخير با آمارهاي تکاندهنده در خصوص شيوع سوءمصرف مواد در
سطح جامعه و به ویژه در بين جوانان و نوجوانان مواجه شده است (دایمي ،سهرابي و مقيمي بارفروش .)9388 ،معاون
کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر ،در مصاحبهاي اعالم داشت که براساس گزارش سال
 2692سازمان ملل متحد ،تعداد معتادان در جهان ،بين  296تا  366ميليون نفر برآورد شده است (خبرگزاري ایسنا.)9392 ،
از آثار مخرب سوءمصرف مواد ميتوان به پرخاشگري و حاالت عصبي فرد ،عدم رضایت از روابط زناشویي (هوميش ،لئونارد
و کرنيليوس ،)2668 ،3کاهش ميزان سالمت عمومي ،اضطراب و افسردگي نام برد (درروهي.)9381 ،
نتایج مطالعات بيانگر آن است که قصد افراد براي سوء مصرف مواد مخدر ،دست کم در دفعات اوليه مصرف تحت
تأثير نگرش آنان به سوء مصرف مواد قرار دارد .از یک سو شکلگيري نگرش مثبت یا منفي ناشي از ترکيب دانش،
اطالعات ،باورها و عواطف نوجوانان درباره مواد مخدر و از سوي دیگر ميزان ارزشمندي که آن ها براي مواد قائل هستند،
نحوه ي نگرش آن ها نسبت به مواد را تشکيل ميدهد .نگرش ها ویژگيهایي اکتسابياند و تقریبا پيوسته در رفتار نمود
ميیابند .البته روشن است که رفتارها از عوامل متعددي ناشي ميشوند و موقعيتهاي گوناگوني در شکلدهي آنها مؤثر
است اما همه این عوامل رفتار را در زمينههایي همساز با نگرشها جهت ميدهند (سيد فاطمي و همکاران .)9387 ،نگرش
به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر رفتارهاي اعتيادي تأثير مي گذارد .به همين دليل با تغيير نگرشهاي مثبت افراد و
تقویت نگرش هاي منفي آنان نسبت به مواد ميتوان از تمایل به سوءمصرف مواد و تداوم آن پيشگيري کرد (رحيميان
بوگر ،طباطبایي و طوسي .)9393 ،افرادي که نسبت به مواد مخدر نگرش مثبت دارند احتمال مصرف و اعتيادشان بيشتر از
کساني است که نگرشهاي منفي دارند چرا که نگرشها نقش مهمي در زندگي ،اندیشهها و رفتارهاي فردي و اجتماعي
افراد دارند و تعيين کننده رفتارهاي انساني هستند و واضح است که این بالي سياه بيشتر کساني را تهدید ميکند که
نگرشهاي نادرستتري نسبت به پيامدهاي سوءمصرف مواد مخدر دارند (لطفي ،زاهدي اصل و آقابخشي.)9389 ،
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چالش هاي دوران تحصيل منابعي از فشار رواني را براي دانشجویان فراهم ميآورد و سالمتي آنها را به مخاطره
مياندازد ،به گونهاي که گاهي این چالشها ،توانایي یادگيري آنها را تحت تأثير قرار ميدهد (گرون و همکاران.)2668 ،
دربارة مفهوم سالمت روان ميان روان شناسان اختالف نظرهایي وجود دارد ،ولي یکي از تعاریف به نسبت پذیرفته شده در
این باره ،این است که در فرد پایينترین سطح نشانههاي نارسایيهاي رواني وجود داشته باشد (نویدي .)9381 ،سازمان
جهاني بهداشت سالمتي را حالتي از بهزیستي جسماني ،رواني و اجتماعي کامل ميداند و صرفاً فقدان بيماري یا ناتواني
نيست .سالمت رواني حالتي از بهزیستي است که در آن یک فرد (مؤنث/مذکر) توانایيهایش را درک ميکند ،ميتواند با
فشارزاهاي طبيعي زندگي ش سازگار شود ،بهگونهاي بهرهور کار کند و قادر است تا به جامعهي خود یاري برساند .در این
مفهوم مثبت ،سالمت رواني اساسي براي بهزیستي فردي و کارکرد مؤثر یک جامعه است (سازمان بهداشت جهاني.)2669 ،
طي سالهاي اخير بسياري از دانشگاهها به آموزش مهارتهاي زندگي براي ارتقاي سالمت دانشجویان خود روي
آوردهاند .یونيسف ( )2667مهارت هاي زندگي را یک رویکرد مبتني بر تغيير رفتار یا شکلدهي رفتار که برقراري توازن
ميان سه حوزه دانش ،نگرش و مهارتها را مدنظر قرار ميدهد ،تعریف کرده است .سازمان بهداشت جهاني ( )9991نيز
مهارتهاي زندگي را توانایيهایي که به ارتقاي بهداشت رواني افراد جامعه ،غناي روابط انساني ،افزایش سالمت و
رفتارهاي سالم در سطح جامعه منجر ميگردند تعریف نموده و  96مهارت را ،به عنوان مهارتهاي اصلي زندگي ،شامل
مهارت تصميم گيري ،مهارت حلمسأله ،مهارت تفکر خالق ،تفکر نقاد ،توانایي برقراري ارتباط مؤثر ،مهارت ایجاد و حفظ
روابط بين فردي ،خودآگاهي ،مهارت همدلي کردن ،مهارت مقابله با هيجانها و مهارت مقابله با فشار رواني معرفي نموده
است (فتي و همکاران .)9381 ،تأکيد مطرح در مهارتهاي زندگي بر توانایيهاي مقابلهاي ،به ویژه توانایي مقابله با فشار
رواني به این دليل است که انسانها همواره در معرض فشار رواني هستند .اگر منبع فشار رواني کنترل و مهار نشود ،فرد در
معرض بسياري از بيماريهاي جسماني و رواني قرار ميگيرد (اورلي و ليتينگ .)2692 ،مهارتهاي زندگي شامل گروه
بزرگي از مهارتهاي روانشناختي اجتماعي و بينفردي است که توانایي کمک به افراد در ساحت تصميمگيري شخصي،
گفتگوهاي مؤثر و تکامل الگوبرداري و مهارتهاي خود مدیریتي را دارد و ممکن است به آنها در هدایت به سوي زندگي
سالم یاري رساند .عالوه بر این رویکرد ،مهارتهاي زندگي ،رویکرد مبتني بر تغيير رفتار یا شکلدهي رفتار است که
برقراري توازن ميان سه حوزه دانش ،نگرش و مهارت را مد نظر قرار ميدهد (یونيسف.)2661 ،
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پژوهشهاي متعدد و گستردهاي تأثير مثبت آموزش مهارتهاي زندگي را در کاهش سوءمصرف مواد ،پيشگيري از
رفتارهاي خشونتآميز ،تقویت اعتماد به نفس ،افزایش مهارتهاي مقابله با فشار رواني و برقراري روابط مثبت و مؤثر
اجتماعي نشان دادهاند .بوتوین ( )2660تأثير برنامة آموزش مهارتهاي زندگي را بر مصرف الکل ،سيگار و دارو بررسي
نمود .نتایج نشان داد آموزشها در کاهش مصرف سيگار ،الکل و دارو مؤثر بودهاند .زولينگر و همکاران ( )2663در مطالعهاي
به بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر دانش ،نگرشها و توانایي دانشآموزان مدارس راهنمایي در انتخاب سبک
زندگي سالم پرداختند .نتيجه پژوهش اثر مثبت آموزش را نشان داد .اسميت و همکاران ( )2661نيز نشان دادند که آموزش
مهارتهاي زندگي سبب افزایش مهارت حل مسأله شخصي و بين فردي و افزایش مهارتهاي مقابلهاي ميشود .همچنين
فورنریس  ،دانيش و اسکات ( )2667نشان دادند که آموزش مهارتهاي زندگي نظير مهارت حل مسأله و ارتباطات مؤثر
توانایيها را براي حل مشکل و استفاده مؤثر از حمایتهاي اجتماعي آنها افزایش ميدهد .پژوهشهایي نيز وجود دارند که
در آنها نشان داده شده ،معناداري زندگي به اشکال مختلف با تأثيرپذیري از سطح مهارتهاي افراد در عرصه زندگي بستر
را براي تضعيف عالیم تهدیدکننده سالمتي نظير افسردگي و اضطراب فراهم مي سازد (استگر و همکاران .)2669 ،کارن
( )2696برنامه مهارتهاي حلمسئله ،بهبود روابط اجتماعي ،عاطفه ،پاسخگویي ،کنترل رفتار و نقش را برنامهاي تأثيرگذار
در جهت ارتقاي سالمت رواني معرفي کرد .در ایران نيز محمودي و همکاران ( )9392گزارش کردهاند که آموزش
مهارتهاي زندگي توانسته است سالمت رواني و جسماني دانشجویان را به طور معنيداري افزایش دهد .جوادي و
حسينزاده ( )9391نيز اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سه مؤلفهي سالمت روانشناختي (اضطراب و بيخوابي،
نارسایي در کارکردهاي اجتماعي و افسردگي) را ذکر کردهاند .بنابراین با توجه به مطالب فوق ،پژوهشگر به دنبال
پاسخگویي به این سؤال است که آیا برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي بر تغيير نگرش دانشجویان نسبت به سوء
مصرف مواد مخدر و سالمت روانشناختي (مطالعه موردي دانشگاه خليج فارس بوشهر) مؤثر است؟
روش تحقیق
این پژوهش ،در گروه پژوهشهاي نيمهآزمایشي قرار ميگيرد .طرح تحقيق آن به صورت دو گروهي (گروه آزمایش و گروه
کنترل) و شامل مرحلهي پيشآزمون و پسآزمون است .جامعه آماري این پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاه خليج
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فارس بوشهر بود .نمونه اوليه پژوهش به روش تصادفي چندمرحلهاي از بين دانشکدههاي موجود در دانشگاه خليج فارس
بوشهر انتخاب و در نهایت  06نفر گزینش شدند .نمونه به صورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه
 36نفر) تقسيم شدند .در پژوهش حاضر جهت جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید.
الف) مقیاس نگرش به مصرف مواد مخدر :این ابزار خودگزارشدهي  32سؤالي توسط رایت و همکاران ()9989
ساخته شده و به صورت ليکرت نمرهگذاري ميشود .نمره گذاري به این صورت است که براي سواالت مساعد یا نگرش
مثبت به اعتياد ،به هریک از پاسخ هاي کامال موافقم (نمره  )1تا کامال مخالفم (نمره  )9امتياز داده ميشود .در مورد
مادههاي نامساعد یا نگرش منفي به اعتياد ،نمره گذاري به ترتيب معکوس انجام ميشود .بنابراین دامنه نمرات فرد در این
پرسشنامه بين  32تا  906ميباشد و کسب نمره باالتر نشانگر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتياد و مصرف مواد مخدر
است .این مقياس نگرش فرد نسبت به پيامدهاي مثبت یا منفي حاصل از مصرف مواد مخدر را در بر ميگيرد .این پيامدها
شامل اثرات فيزیولوژیکي ،رواني و اجتماعي براي فرد ميباشد .همچنين در این مقياس تصورات غيرواقعي فرد در مورد
خطرات استفاده از مواد مخدر نيز مورد بررسي قرار ميگيرد .این آزمون توسط نظري ( )9389مورد هنجاریابي قرار گرفت.
اعتبار صوري و محتوایي و همچنين پایایي فرم موازي و همساني دروني این مقياس مطلوب گزارش شده است .عالوه بر
آن در پژوهش درویشنيا ،بختياري و حاتمي ( )9399ميزان همساني دروني این آزمون توسط ضریب آلفاي کرونباخ 6/89
محاسبه شد که از نظر معيارهاي روان سنجي مطلوب است .در پژوهش حاضر پایایي این ابزار به روش آلفاي کرونباخ 6/89
به دست آمد که رضایتبخش است.
ب) پرسشنامه سالمت عمومی :پرسشنامه سالمت عمومي ،پرسشنامه سرندي مبتني بر روش خودگزارش دهي است
که در مجموعههاي باليني با هدف تمایز بين بيماري رواني و سالمت ،مورد استفاده قرار ميگيرد .این پرسشنامه اولين بار
توسط گلدبرگ تنظيم گردید و داراي  1فرم 26، 28 ،06و  92سؤالي است که همگي از اعتبار و روایي برخوردار ميباشند .در
این تحقيق از فرم  28سؤالي استفاده شده است .سؤالهاي این پرسشنامه به بررسي وضعيت سالمتي فرد در یک ماهه اخير
ميپردازد و شامل نشانههایي مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبههایي از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعيت اینجا و
اکنون تأکيد دارد .این پرسشنامه چهار مقياس فرعي شامل نشانههاي جسماني ،نشانههاي اضطرابي و اختالل خواب،
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نشانههاي افسردگي و نارسایي در کارکردهاي اجتماعي دارد که هر کدام از آنها داراي  7سؤال است .براي نمرهگذاري
پرسشنامه از روش ليکرت استفاده شده و نمره هر سؤال از صفر تا سه متغير است .در نتيجه نمره کل یک فرد در دامنهي
صفر تا  81قرار ميگيرد .نمره هر یک از مقياسهاي چهارگانه آن نيز از صفر تا  29ميباشد .همچنين نمره کمتر بيانگر
سالمت عمومي بهتر خواهد بود .تا سال  9988بيش از  76مطالعه درباره روایي پرسشنامه سالمت عمومي در نقاط مختلف
دنيا به انجام رسيده بود .در بررسي گلدبرگ و ویليامز (به نقل از فتحي ،)9389 ،پایایي تنصيفي براي کل پرسشنامه را 6/91
گزارش کردند و ثبات دروني با روش آلفاي کرونباخ  6/93گزارش شده است .این پرسشنامه در ایران توسط تقوي در
دانشگاه شيراز ترجمه و انطباق یافته و پایایي و روایي آن مورد بررسي قرار گرفته است .ضریب پایایي و روایي مقياسهاي
چهارگانه این پرسشنامه به ترتيب عبارتند از :نشانههاي جسماني ( 6/06و  ،)6/70اضطراب و بيخوابي ( 6/07و ،)6/81
نارسایي در کارکرد اجتماعي ( 6/17و  )6/09و افسردگي ( 6/18و  )6/09و کل پرسشنامه ( 6/11و  )6/93ميباشد (تقوي،
 .)9386در پژوهش معتمدي و همکاران ( )9381گزارش شده است که این پرسشنامه با توجه به حساسيت و جنبه
اختصاصي بودن آن ،عملکرد مناسبي دارد (حساسيت با تعيين مواردي که واقعا بيمار هستند و پرسشنامه ميتواند آنها را
تشخيص دهد ارتباط دارد و اختصاصي بودن به تعيين مواردي که سالم هستند و پرسشنامه ميتواند آنها را تشخيص دهد
برميگردد) .این پرسشنامه  89درصد حساسيت و  86درصد اختصاصي بودن دارد و بنابراین از روایي مناسبي برخوردار است.
جلسات آموزش مهارتهای زندگی
در زیر خالصهاي از جلسات آموزش مهارتهاي زندگي براي دانشجویان ارائه شده است.
جلسهی اول :خوشآمد گویي ،معارفهي خود و معرفي تک تک افراد گروه توسط خودشان ،ضرورت آموزش مهارتهاي
زندگي ،تعریف مهارتهاي زندگي ،تاریخچه ،معرفي ده مهارت اصلي زندگي و اشاره خالصه به اهداف آنها ،تعيين عناوین
و زمان جلسات آینده.
جلسهی دوم :آموزش مهارت خودآگاهي ،تعریف خودآگاهي ،عزت نفس و ویژگيهاي افراد تابآور ،ویژگيهاي افرادي
که خودشان را ميشناسند و فواید خودآگاهي.
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جلسهی سوم :آموزش مهارت همدلي ،تعریف همدلي ،موانع همدلي ،مهمترین روشهاي همدلي به ویژه گوش دادن
فعال و فواید همدلي.
جلسهی چهارم :آموزش مهارت تصميمگيري و حل مسأله ،تعریف تصميمگيري ،مراحل تصميمگيري ،اهميت و فواید
کسب مهارت تصميمگيري ،تعریف حل مسأله ،فعاليتها و مراحلي که براي حل مسأله ضرورت دارد (تعریف مسأله ،ارائهي
راهحلهاي ممکن ،انتخاب راهحلهاي مناسب و اجرا).
جلسهی پنجم  :آموزش مهارت برقراري ارتباط مؤثر و مهارت ایجاد و حفظ روابط بين فردي ،تعریف مهارت ارتباط مؤثر،
سبکهاي اصلي در برقراري ارتباط مؤثر (سبک پرخاشگرانه ،سبک منفعالنه و سبک جرأتمندانه) ،و شناخت عناصر ارتباط،
تعریف مهارت روابط بينفردي ،اهميت روابط بين فردي مؤثر و فواید روابط بين فردي.
جلسهی ششم  :آموزش مهارت تفکر خالق و تفکر نقاد ،تعریف مهارت تفکر خالق ،اهداف و فواید تفکر خالق ،راههاي
تقویت خالقيت ،تعریف مهارت تفکر نقاد ،راههاي تقویت تفکر نقاد ،فواید تفکر نقاد.
جلسهی هفتم :آموزش مهارت مقابله با هيجانها ،تعریف مقابله با هيجانها ،تعریف خشم ،عالئم بروز خشم ،علل بروز
خشم ،اجزاي خشم ،شيوههاي مدیریت و کنترل خشم.
جلسهی هشتم :آموزش مهارت مقابله با استرس ،تعریف استرس ،تعریف مقابله با استرس ،منابع استرس و عوامل
استرسزا ،راهبردهاي مقابله با استرس و شيوههاي مقابلهاي سازگارانه ،جمعبندي و نتيجهگيري ،تشکر و قدرداني.
یافتهها
ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در پيشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایش و کنترل در جدول زیر ارائه شدده
است.
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جدول .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
پیش آزمون

آماره
گروه

پس آزمون
انحراف

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

نگرش نسبت به مواد

گروه آزمایش

86/36

99/20

00/07

99/79

مخدر

گروه کنترل

86/73

93/18

83/96

8/09

گروه آزمایش

02/16

1/99

19/97

1/69

گروه کنترل

09/17

1/88

01/23

1/79

سالمت روانشناختی

معيار

نتایج جدول  9ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهاي پژوهش را در پيشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
نشان ميدهد .همانگونه که در جدول فوق مالحظه ميگردد ميانگين نگرش نسبت به مواد مخدر در پيشآزمون گروه
آزمایش  86/36با انحراف معيار  99/20و در پسآزمون ميانگين  00/07با انحراف معيار  99/79بوده است .ميانگين نگرش
نسبت به مواد مخدر در پيشآزمون گروه کنترل  86/73با انحراف معيار  93/18و در پسآزمون ميانگين  83/96با انحراف
معيار  8/09بوده است .همچنين ميانگين سالمت روانشناختي در پيشآزمون گروه آزمایش  02/16با انحراف معيار  1/99و
در پسآزمون ميانگين  19/97با انحراف معيار  1/69بوده است .ميانگين سالمت روانشناختي دانشجویان در پيشآزمون
گروه کنترل  09/17با انحراف معيار  1/88و در پسآزمون ميانگين  01/23با انحراف معيار  1/79بوده است.
بهمنظور پاسخگویي به فرضيه پژوهش از تحليل کوواریانس دو متغيري استفاده شد .با توجه به مقدار آزمون امباکس
( )Box's M=3/606 ،F=6/982 ،sig=6/16متغيرهاي وابسته فرض برابري ماتریسهاي کوواریانس را تأیيد ميکند.
نتایج آزمون لوین نشان داد که فرض برابري خطاي واریانس در متغير نگرش نسبت به مواد مخدر (،sig=6/009
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 )F=6/991و سالمت روانشناختي ( )F=6/201 ،sig=6/09تأیيد ميگردد .نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره در جداول
ذیل نشان دادهشده است.

جدول  .2آزمون چندمتغیره اثر برنامههای آموزش مهارتهای زندگی بر متغیرهای پژوهش

آماره

F

مقدار

df

سطح

آزمون

Partial η2

معنیداری
اثر پيالیي

6/788

969/378

2

6/669

6/787

النداي ویلکز

6/293

969/378

2

6/669

6/787

اثر هتيلينگ

3/080

969/378

2

6/669

6/787

بزرگترین ریشه روي

3/080

969/378

2

6/669

6/787

تحليل کوواریانس چندمتغيره بين گروهي (مانوا) در مورد دو متغير وابسته نگرش نسبت به سدوءمصدرف مدواد مخددر و
سالمت روانشناختي و متغير مستقل آموزش مهارتهاي زندگي اجرا گردید .نتایج چهار آزمون اثر پيالیي ،النداي ویلکز ،اثر
هتيلينگ و بزرگترین ریشهروي نشان داد که متغيرهاي وابسته بهطور معنديداري از آمدوزش مهدارتهداي زنددگي تدأثير
ميپذیرند ( .)F=969/378 ،P> 6/669 ،Partial η2 =6/787ضدریب اتدا نشدان مديدهدد کده  78/7درصدد واریدانس
متغيرهاي وابسته نگرش نسبت به سوءمصرف مواد مخدر و سالمت روانشناختي توسط متغير مستقل آموزش مهارتهداي
زندگي قابل تبيين است.
جدول  .3تعیین تأثیر عوامل بین آزمودنیها
آماره

مجموع

میانگین

df
9

F

سطح

Partial

منابع

پسآزمون
نگرش نسبت به

گروه

مواد
سالمت

مجذورات

معنیداری

مجذورات

η2

3999/37

9

3999/37

17/111

6/669

6/119

3796/21

9

3796/21

932/17

6/669

6/763

نتایج نشان داد پس از تعدیل اثر پيشآزمون ،آموزش مهارتهاي زندگي بر نگرش نسبت به سوءمصرف مواد مخدر و
روانشناختي
سالمت روانشناختي معنيدار بود .ضریب اتا نشان ميدهد که  11/9درصد واریانس نگرش نسبت به سوءمصرف مواد
مخدر توسط آموزش مهارتهاي زندگي تبيين ميگردد ( .)F=17/111 ،P>6/669 ،Partial η2 =6/119اثر آموزش
مهارتهاي زندگي بر سالمت روانشناختي نيز معنيدار بود .ضریب اتا نشان ميدهد  76/3درصد واریانس سالمت
روانشناختي توسط آموزش مهارتهاي زندگي قابل تبيين است (.)F=932/17 ،P>6/669 ،Partial η2=6/763

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي بر تغيير نگرش نسبت به سوء مصرف مواد
مخدر و سالمت روانشناختي دانشجویان بود .نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره بين گروهي (مانوا) نشان داد که متغيرهاي
وابس دته بددهطددور معن ديداري از آمددوزش مهددارتهدداي زندددگي تددأثير م ديپذیرنددد (،P> 6/669 ،Partial η2 =6/787
 .)F=969/378ضریب اتا نشان داد که  78/7درصد واریانس متغيرهاي وابسته نگرش نسبت به سوءمصرف مدواد مخددر و
سالمت روانشناختي توسط متغير مستقل آموزش مهارتهاي زندگي قابل تبيين است .این یافتده بدا نتدایج پدژوهشهداي
بوتوین و گریفين ()2661؛ ماریلين ()2661؛ واتسون و همکاران ()2660؛ موت و هورین ()2660؛ وارن و همکاران)2667( ،
و همچنين طارميان و همکاران)9378( ،؛ قادري دهکردي)9379( ،؛ رحمتي)9383( ،؛ کاکيا ()9389؛ فرمداني و همکداران،
( )9396و اسماعيلي و همکاران ( )9392همسو است .همچنين بسياري از پژوهشها (کروگالنسگي و هيگيندز )2667 ،بدر
این نکته تأکيد کردهاند که نگرش افراد نسبت به مصرف مواد مخدر از مهمترین عوامل همبسته با مصرف و یا عدم مصرف
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مواد است .همچنين قصد افراد براي سوء مصرف مواد ،دستکم در دفعات اوليه مصرف تحت تأثير نگدرش آندان بده سدوء
مصرف مواد قرار دارد (مککالر و همکاران .)2669 ،در این زمينه برنامه آموزش مهارت هاي زندگي یک رویکرد پيشگيري
مبتني بر افزایش توانمندي هاي فردي و اجتماعي است که طي ساليان اخير مورد ارزیابي هاي متعدد قرار گرفته و پيشرفت
هاي خوبي در زمينه پيشگيري از اعتياد داشته است .آموزش مهارتهاي زندگي سبب ميشود تا افراد تعارضهاي خدود بدا
اطرافيان را به طریق سازندهاي حل کنند ،توانایي مهار تکانه و برانگيختگي در آنها افزایش یابدد و افدزایش مهدارتهداي
مقابلهاي شناختي در آنان باعث کاهش تمایل به استفاده از مواد مخدر به عنوان یکي از مؤلفههاي نگرش به مصرف مدواد
مخدر ميشود .بنابراین برنامهي آموزش مهارتهاي زندگي ميتواند منفيسازي نگرش معتادان شرکتکنندگان را در ابعداد
مختلف شناختي ،رفتاري و عاطفي در پي داشته باشد.
در تبيين اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت روانشناختي ميتوان گفت که کنار آمدن با فشارهاي زندگي
و کسب مهارتهاي فردي و اجتماعي ،همواره بخشي از واقعيت زندگي است .پيشرفتهاي علمي و فني سالهاي اخير
انسان را با انبوهي فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است .امروزه عليرغم ایجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در
شيوه هاي زندگي ،بسياري افراد ،در رویارویي با مسائل زندگي ،فاقد توانایيهاي الزم و اساسي هستند و همين امر آنان را
در مواجهه با مسائل و مشکالت روزمره و مقتضيات آن آسيبپذیر نموده است (بوتوین و کانتور .)2666 ،با توجه به نتيجه
تحقيق ،باید اذعان کرد که دانشجویان با شرکت در کالسهاي آموزشي مهارتهاي زندگي ميتوانند توانایيها ،دانشها،
نگرشها و رفتارهاي خود را تغيير دهند و با یادگيري مهارتهاي زندگي و همچنين مشاهده پيامدهاي آن ،زندگي خود و
دیگران را متحول سازند .آنها با استفاده از مهارتهاي رواني -اجتماعي و ميان فردي به افراد کمک ميکنند تا
تصميمهایشان را با آگاهي بگيرند و به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند؛ مهارتهاي مقابلهاي و مدیریت شخصي خود را
گسترش دهند و زندگي سالم و بارور داشته باشند تا رفتار شخصي و رفتار مربوط به دیگران و نيز رفتار مربوط به محيط
اطراف را طوري هدایت کنند که به سالمت رواني بيشتر منجر شود .سالمت بيشتر یعني آسایش بيشتر جسماني ،رواني،
اجتماعي براي خود و دیگران؛ این مهارتها ميتواند به عنوان الگوي خانوادگي نيز مورد توجه قرار گيرد تا رفتارهاي
دیگران نيز اصالح و تقویت شود؛ لذا چنانچه آموزش مهارتهاي زندگي به عنوان اصل در زندگي فردي و اجتماعي قرار
گيرد ،ميتواند در مقابل عوامل تنشزاي اجتماعي ،اضطراب ،تنش ،خشم ،خودکنترلي ،تصميم گيري و حل مسئله ،رفتار
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جرأتمندانه و غيره فرد را خودکارآمد کند تا از رفتارهاي زیانبار ،پيشگيري به عمل آورد و با شرکت فرد در آموزش
مهارتهاي زندگي عالج واقعه قبل از وقوع شود .از سوي دیگر در بسياري از شرایط وقتي افراد با عوامل فشارآور مواجه مي
شوند ،به دليل استفاده از روشهاي مقابلهاي ناکارآمد نه تنها مسألهاي که با آن مواجه شدهاند را حل نميکنند ،بلکه خود را
از نظر سالمت رواني در وضعيت مخاطرهآميزي قرار ميدهند .در مقابل وقتي افراد فرا ميگيرند تا در مقابله با مسائل
مختلف از روشهاي کارآمدتري استفاده کنند ،با کاهش سطح فشارهاي وارده بر خود ،خود را در وضعيت مناسبتري قرار
ميدهند و از این طریق زمينه را براي ارتقاي سطح سالمت روان خود فراهم ميسازند .در واقع نقش مثبت آموزش
مهارتهاي مقابله با فشار رواني بيشتر از ارتقاي سطح توانایيهاي معطوف به مدیریت فشارهاي وارد بر فرد که در صورت
عدم مدیریت موجب اختالل در سالمت روان فرد مي گردد ،ناشي ميشود .همچنين عالوه بر این ،مهارتهاي زندگي به
عنوان مهارتهاي اکتسابي ،جزء جدا نشدني زندگي انسانهاست .افرادي که مهارتهاي زندگي ضعيفي دارند ،نميتوانند از
ظرفيتهاي خود بخوبي استفاده کنند و نسبت به کساني که این مهارت را دارند در برآورده کردن نيازهاي خود ناتوانتر
هستند؛ همچنين پریشاني رواني نيز ميتواند هم علت و هم نتيجه ضعف مهارتهاي زندگي باشد؛ لذا مهارتهاي زندگي به
عنوان واسطههاي ارتقاي سه ویژگي خودآگاهي ،عزت نفس و اعتماد به نفس در انسانها ميتواند فرد و جامعه را در راه
رسيدن به سالمت روان کمک کند.
پژوهش حاضر داراي محدودیتهایي نيز بود .در این پژوهش طرح پيش آزمون و پس آزمون به دليل طوالني شدن
فرآیند پژوهش ،امکان انجام دوره پيگيري یک ماهه یا سه ماهه ميسر نبود .بنابراین یافته هاي این پژوهش بهصورت
مقطعي مي بایست تعميم داده شود .در پژوهش هاي آتي محققان به منظور دستيابي به اطالعات جامع درباره اثربخشي
آموزش مهارت هاي زندگي ،دوره پيگيري یک ماهه یا سه ماهه را نيز اعمال کنند تا ماندگاري تأثير آموزش در درازمدت نيز
مورد بررسي قرار گيرد .همچنين اثربخشي دورههاي آموزش مهارتهاي زندگي جهت پيشگيري از گرایش به مصرف مواد
مخدر و همچنين تغيير نگرش دانشجویان نسبت به مصرف مواد مخدر به تفکيک بومي /غيربومي و جنسيت تکرار شود .در
پایان پيشنهاد ميشود با توجه به اینکه اغلب مشکالت و مسائلي که دانشجویان در حين تحصيل با آنها مواجه ميشوند بر
اثر آشنا نبودن آنان با مهارتهاي زندگي است ،برگزاري کارگاهها و کالسهاي آموزش این مهارتها در دانشگاهها براي
دانشجویان ميتواند کمک شایاني براي ارتقاي سطح سالمت روان آنها باشد.
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