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نفس و رضايت زناشويي ارتقاء عزت هاي زندگي بري آموزش مهارتاثربخش

 حال ترک  معتادان در

 4مهراله سرگلزايي ،3، مجيد دسترس0، علي زاده محمدي0رقيه نوري پور لياولي
 

 
 05/5/0313تاريخ پذيرش:    01/00/0310تاريخ دريافت: 

 

 چكيده 

نفهس و  ههاي زنهدگي بهر بهبهود عهزت     رتههاي مهها  اين پژوهش باهدف بررسي اثربخشي آموزش: هدف

در ايهن مطالعهه شهبه     :روشحال ترك شهر قزوين انجهام شهد.    رضايت زناشويي در بين معتادان متأهل در

گيهري در  حال تهرك شههر قهزوين كهه بها اسهتفاده از نمونهه        نفري از مردان معتاد در 00آزمايشي دو گروه 

نفهس  آوري اطالعهات از پرسشهنامه عهزت   اي جمهع گرفتنهد. بهر   دسترس انتخاب شهدند، موردبررسهي قهرار   

جلسهه، بهه    01استفاده شد. آمهوزش در  ( ( و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ )فرم كوتاه0135) روزنبرگ

شکل كارگاه پرسش و پاسخ و ايفاي نقش توسط اساتيد مجرب انجام شهد. در گهروه گهواه نيهز در انتظهار      

نتهايج نشهان دادنهد     ها:يافتهآزمون به عمل آمد. هردو گروه پسآموزش ماندند. پس از اتمام آموزش، از 

شهود.  حهال تهرك مهي    نفهس و رضهايت زناشهويي معتهادان در    كه آمهوزش موجهب بهبهود و ارتقهاء عهزت     

نفهس و رضهايت زناشهويي افهراد     هاي زندگي تهأثير مثبتهي بهر ارتقهاء عهزت     آموزش مهارت گيري:نتي ه

 و هها دانهش، نگهرش   كنهد تها  مي توانمند را فرد زندگي هايمهارت ت؛ويژه معتادان خواهد داشجامعه، به

باشد كه ايهن اثهر مههي     داشته سالي رفتار و انگيزه تا سازدمي را قادر و او برساند فعليت به را هايشارزش

 تأثير زيادي بر روابط وي با همسرش خواهد داشت.

 يهاي زندگنفس، رضايت زناشويي، مهارتعزت ها:كليد واژه
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 مقدمه

 روانهي  ههاي آسهيب  بهارزترين  از يکهي  رفتار، و هيجان افکار، تغييردهنده مواد، به اعتياد

 يهك  اجتمهاعي  و گيخهانواد  فردي، زندگي اساس تواندمي راحتيبه كه است اجتماعي

 محهيط  آوردن فهراهي  مشهکالت  اين با برخورد شيوه بهترين ببرد. بنابراين، بين از را فرد

كمك كند )ترنر، مهك   فردي هايشايستگي و هامهارت اين افزايش به كه است درماني

 مهؤثر  اعتيهاد  ايجهاد  در را متعهددي  نظهران عوامهل  (. صهاحب 0118، 0دونالد و سومرسهت 

 هايمهارت فقدان ويژهبه فرد به خود مربوط عوامل هاآن ترينمهي از يکي كه انددانسته

 مسائل مقابل در مواد كنندهمصرفافراد سوء ويژهبه جامعه افراد از است. بسياري زندگي

 و هستند زندگي هايمهارت ويژهبه الزم و هايتوانايي فاقد روزمره زندگي مشکالت و

، 0دارد )بوتهوين وكهانتور   اعتيهاد  در درمهان  مهمهي  بسهيار  شنق زندگي هايمهارت ارتقاء

 سوءمصهرف  بها  زنهدگي  هاياند كه فقدان مهارتنشان داده بسياري هاي(. پژوهش0117

 سهالمت  ارتقهاء  منظهور بهه  بهداشهت جههاني   سازمان امر اين به توجه دارد. با ارتباط مواد

 آمهوزش  عنهوان  با را ايرنامهب همچون اعتياد، اجتماعي هايآسيب از پيشگيري و رواني

 ههاي توانهايي  از ايمجموعهه  زنهدگي  هايكرده است. مهارت فراهي زندگي هايمهارت

 تها  سهازند مهي  قهادر  را فهرد  و آورندمي فراهي مثبت را سازگاري زمينه كه هستند رواني

 بها  ديگهران،  و خهود  بهه  زدن بهدون صهدمه   و بپهذيرد  را خهود  اجتمهاعي  ههاي مسهئوليت 

 و طارميهان )مهؤثري برخهورد كنهد     شهکل  بهه  روزانهه  مشهکالت  و انتظهارات  ا،هه خواسته

 زنهدگي  ههاي مههارت  درواقهع،  (.0113به نقل از اوليا، فهاتحي زاده و بهرامهي،    همکاران،

 و مفيهد  موفهق،  زنهدگي  يهك  بهراي  را هها گيرنهد آن مي ياد افراد كه هستند هاييتوانايي

 ( نشهان 0110) (. بويد0117توين و وكانتور، بو) ببرند كار به بخش فرد و گروهيرضايت

 گهروه،  در كهار  خهود،  شناخت در آموخته بودند، را زندگي هايمهارت كه افرادي داد

 اجهزاي  از يکهي  اجتماعي گيريكردند. مهارت تصميي عمل بهتر گيريتصميي و ارتباط

 سهوء  افهراد  روان ارتقهاء سهالمت   بهه  مههارت  ايهن  آمهوزش  اسهت،  زنهدگي  هايمهارت

؛ بهه نقهل از اوليها و همکهاران،     0114اليهاس و كهرس،   )كنهد  مي كمك مواد كنندهمصرف

                                                           
1. Turner, Macdonald & Somerset    2. Botvin & Kantor 
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-مهي  اجتمهاعي  درمان داد كه ( نشان0117) همکاران و 0ادلين (. همچنين، مطالعات0113

سوءمصهرف   پرهيهز  و مسئله حل توانايي داري،خويشتن به نسبت تعهد تواند خودآگاهي،

 دهد. افزايش را مواد كنندگان

-و سهوء  پهايين  روان سهالمت بهه  منجهر  پهايين  زنهدگي  هايمهارت كه است بر اين فر 

رسهد  مهي  نظر به دارند. همچنين، نقش مواد مصرفسوء تداوم در و اندشده مواد مصرف

آمهوزش   دهنهد. مهي  قهرار  بازگشت خطر معر  در را پايين، فرد زندگي هايمهارت كه

-كاربرده مهي به اعتياد درمان و پيشگيري ايهبرنامه در وسيعي طوربه زندگي هايمهارت

 اسهت. از  بسهيار مهؤثر   عهود  از پيشهگيري  و اعتياد از پيشگيري در هاييبرنامه چنين شوند.

 و هها سهختي  بها  رويهارويي  در هها آن نهاتواني  افهراد،  از بعضهي  اعتيهاد  ديگر، علت سويي

 و شهکنندگي  موجب اي مناسبمقابله هايروش با آشنايي است. عدم زندگي مشکالت

و  افسهردگي  و اضهطراب  ماننهد  شهود. اختالالتهي  مهي  اعتيهاد  بهه  هها آن بردن پناه درنتيجه،

علهت   عنوانبه كه است مواردي از نيز پايين نفسعزت همچنين و باال منفي يخودپنداره

 معتهاد  مجهدد  بازگشت در مهمي نقش و شودمي مخدر برشمرده مواد به اعتياد معلول يا

در  افهراد  كه عقايدي و بازخوردها مجموعه منزلهبه  نفسعزت .كنندمي اايف كرده ترك

 نفسعزت ترساده به بيان و شودمي تعريف كنند،مي ابراز بيرون دنياي با خويشتن روابط

-مهي  نظر (. به0114، 0وردي)است  قائل براي خود فرد كه است ارزشي ميزان از عبارت

افهراد اسهت.    اجتمهاعي  عهاطفي  سهازگاري  اساسهي در  و اصهلي  عامهل  نفهس عهزت  رسهد 

 عهاطفي  حهاالت  و بهاال  سهازنده، انگيهزش   و مثبت ايمقابله راهبردهاي با باال نفسعزت

-نگهرش  و داده افهزايش  را تغييرات مقابل در پذيرينفس انعطافدارد. عزت رابطه مثبت

بهه   ؛0110مهدانلو،  ) كنهد مهي  تقويت را خودكفايي احساس پيشرفت جهت در هاي مثبت

-فهرد مهي   انگيهزش  و پشتکار تالش، افزايش باع  باال نفسعزت (.0114نقل از وردي، 

كنتهرل و عهدم    در ويهژه افهراد بهه   عملکهرد  كننهده تعيهين  عوامهل  مؤثرترين از يکي و شود

-آسهيب  از ايچرخهه  مواد به وابسته افراد .باشدمي مواد به وابسته بازگشت در مددجويان

 زندگي براي الزم هايمهارت كسب در هاآن ناتواني اشي ازن كه دارند كاركردي هاي

                                                           
1. Edelen   2. Verdi 
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دارد.  تهأثير منفهي   افهراد  فهردي و زناشهويي ايهن    كاركرد و سالمت بر هاآسيب اين .است

نظهر   بهه  اجتمهاعي ضهروري   عنصهر  تهرين اساسهي  عنوانبه كانون خانواده به بنابراين، توجه

 عاشقانه رابطه يا زناشويي ابطهر وضعيت از كلي ارزيابي زناشويي يك رسد. رضايتمي

 روابهط  از افهراد  شهادي  ميهزان  از انعکاسهي  توانهد مي رضايت زناشويي .است فرد كنوني

 زناشويي رابطه مخت  عوامل از بسياري واسطهبودن به  خشنود از تركيبي يا و زناشويي

 كه تگرف نظر در شناختيموقعيت روان يك عنوانبه را زناشويي رضايت توانباشد. مي

 دارنهد  قهرار  خطهر  بيشهترين  معهر   در روابهط  و اسهت  ثبهات بهي  اوليه بسيار هايدر سال

 (.0101افضلي،  و كيميايي نبي پور، احمدي،)

با  مرتبط عوامل شناخت آن، شدن متالشي از جلوگيري و خانواده اهميت به باتوجه

 نظر به ضروري است، خانوادگي زندگي بخش استحکام يپايه كه زناشويي رضايت

 انتظار توانمي زناشويي رضايت بر مؤثر عوامل به توجه صورت بنابراين، در رسد؛مي

 و رواني، عاطفي مشکالت از بسياري زناشويي منديرضايت سطح با افزايش كه داشت

 رضامندي سطح ارتقاء همچنين، با .كاهش يابد جامعه و در كل هاخانواده اجتماعي

 و تعالي و به رشد بيشتر خاطر آرامش با جامعه افراد ،زندگي از رضايت و زناشويي

پيشرفت  اين از نيز هاخانواده و پرداخت خواهند اقتصادي و فرهنگي اجتماعي خدمات

 داشتندكه آموزش اظهار( 0113)اوليا و همکاران  (.0371ثنايي، ) برد خواهند سود

 ات، ارتباطات،تعارض جنسي، حل بهبود روابط باع  زناشويي زندگي هايمهارت

-مي زناشويي رضايت طوركليبه و تفريحات اجتماعي، هايفعاليت و توافقات مذهبي

اين است كه آيا آموزش  اين پژوهش، ، سوال اصليشده ارائهشود. با توجه به مطالب 

ترك  در حالو رضايت زناشويي معتادان  نفسعزتارتقاء  برهاي زندگي مهارت

 اثربخش است؟

 روش
 گيرينمونه روشمونه و جامعه  ن

شهد كهه    انجهام  گهواه  گهروه  بها  آزمهون پس-آزمونپيش طرح با مطالعه شبه آزمايشي اين
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نفس و رضايت زناشهويي  ارتقاء عزتبر هاي زندگي منظور بررسي تأثير آموزش مهارتبه

آمهاري   صهورت گرفهت. جامعهه    0310حهال تهرك شههر قهزوين درسهال       معتادان مهرد در 

حال ترك مركز ترك اعتياد پرواز شهر قزوين  د از: تمامي معتادان درپژوهش عبارت بودن

گيري در دسترس از آن انجام شهد و بهه تصهادف بهه     صورت نمونهكه نمونه مورد مطالعه به

صورت گهروه آزمهايش و گهواه تقسهيي     به نفري از مردان معتاد در حال ترك 00دو گروه 

 تحصهيالت  حداقل ز: جنسيت مذكر، تأهل،ا بودند به تحقيق عبارت ورود شد. معيارهاي

-بهي  خهروج نيهز عبهارت بودنهد از:     سهال و معيارههاي   45تا  01 سني راهنمايي، دامنه سوم

 سوادي، و مشکالت روحي و جسمي خاص.  

 

 ابزار

-منظهور تشهخي  زمينهه   فرم كوتاه(: اين پرسشنامه به) پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ-0

؛ بهه نقهل از   0113اولسهون، ) شهده اسهت  هها طراحهي  زوج هاي قهدرت و پربارسهازي رابطهه   

منهدي زناشهويي،   مقياس رضايتخرده 4ماده دارد كه در  33اين پرسشنامه (.0381صادقي، 

 هاي ارتباطي، چگونگي حل اختالف و تحريف آرماني قرار دارند. پاسخ پرسشنامهمهارت

-5-3افقي اسهت. سهؤاالت  اي كامال مخالفي تا كامال مهو گزينه طيف ليکرت پنج صورتبه

 معکههوس صههورتبهه 3-7-01-03-04-08-01-00-00-03-03-07-08-01-30-33-34

 بهه  و 0 نمهره  مهوافقي  كامالً عبارت به سؤاالت اين در ديگرعبارتبه شوند.گذاري مينمره

 كهه  اسهت  مجهزا  نمهره  4 داراي پرسشهنامه  ايهن  .گيردمي تعلق 5 نمره مخالفي كامالً عبارت

-، خهرده 35-31-07-04-00-07-03-1-5-0 ههاي سهؤال  زناشهويي  ضايتر مقياسخرده

 حهل  مقيهاس ، خهرده 34-30-08-05-00-08-04-01-3-0 ههاي سهؤال  ارتباطهات  مقياس

 آرمهاني  تحريف مقياسو خرده 33-30-01-03-03-01-05-00-7-3 هايسؤال تعار 

طهه بها   شهود. روايهي ايهن آزمهون بهه صهورت راب      را شهامل مهي   01-03-00-8-4 هايسؤال

هاي رضايت خانوادگي و رضايت از زندگي مورد بررسي قرار گرفته كه در ههر دو  مقياس

(. ايهن  0381، بهه نقهل ازصهادقي،    0113اولسهون،  ) مورد روابط معنادار گزارش شده اسهت 

شناسي ايرانهي ترجمهه و ترجمهه مجهدد شهده      شناسي و زبانآزمون توسط متخصصين روان
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اني اجرا شده است. اعتبار ايهن مقيهاس نيهز از طريهق همسهاني      هاي ايراست و بر روي نمونه

 71/1ها و مقياسخرده براي هركدام از 83/1تا  71/1دروني به روش آلفاي كرونباخ دامنه 

 براي كل آزمون گزارش شده است.

ويهرايش   روزنبرگ نفسعزت مقياس پژوهش از اين روزنبرگ: در نفسعزت مقياس-0

 اسهت  گزارشهي  خود ماده 01 شامل مقياس ( استفاده شد. اين0135روزنبرگ، ) انگليسي

 كنهد. همچنهين،  مهي  بيهان  مثبت صورتبه را خود پذيرش يا ارزش هاي كلياحساس كه

 تها كهامالً   مهوافقي  كهامالً  از) ايچهارگزينهه  مقيهاس  شهامل يهك   مقيهاس  اين يهرگزاره

 71/1(، 0380) حدر پهژوهش فهال   كرونبهاخ آلفهاي  شهيوه  آن بهه  اسهت. اعتبهار  ( مخهالفي 

 مقيهاس  اين دروني همساني 0درميتريوا و فرواجيا چن، گرينبرگر، تحقيق آمد. نتايجدستبه

 نفههسعههزت مقيههاس درونههي همسههاني ضههريب 0پلمههن و آليههك. نمودنههد گههزارش 84/1 را

 ضرايب نژاد همچنين، سجادي(. 0385بهلول،  و رجبي) كردند گزارش 10/1 را روزنبرگ

 دانشههجويان روي بههر را روزنبههرگ نفههسعههزت مقيههاس سههازي دونيمههه و كرونبههاخ آلفههاي

 78/1 و 73/1 ،77/1 را فهوق  مقيهاس  آزمهايي  بهاز  ضهرايب  و 38/1 و 31/1 شهيراز  دانشگاه

 (.0385نژاد،  سجادي و محمدي) كردند گزارش

 روش اجرا
صهورت  بعهد از ظههر( بهه    3تها   4) روزهبار، در طي يك جلسه يكاي يكمهارت، هفته هر

جلسه، توسط اساتيد مجرب آمهوزش داده شهد. محتهواي جلسهات بهه       8كارگاهي، در طي 

 تفکيك زير بود.

معرفههي و آشههنايي، توضههيحات كلههي در مههورد جلسههات آموزشههي و اهههداف    جلسههه اول:

مورد آغاز و خاتمه يك ارتبهاط، تشهکيل    ذكر نکاتي در آزمون. جلسه دوم:جلسات، پيش

 شهوند، ارائهه  مهي  برقهراري ارتبهاط   با افکار منفهي كهه مهانع    سود و زيان براي مقابله جدول

قبهل، بيهان ده طهرز تلقهي كهه مهانع        جلسه از بازخورد و تکليف مرور تکليف. جلسه سوم:

هاي برخورد با افراد خشمگين، بيان رفتارهاي شنيداري مثبهت،  شوند، روشگوش دادن مي

                                                           
1.Greenberger, Chen, Drmitrieva, Farruggia   2.Pullman & Allik 
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نفهس،  قبهل، تعريهف عهزت    جلسهه  از بازخورد و تکليف مرور تکليف. جلسه چهارم: ارائه

ههاي  نفهس بهاال و ويژگهي   هاي افراد با عهزت نفس باال، ويژگيبيان اهميت و تأثيرات عزت

ها، ذكر اعتماد به نفس و تفهاوت آن بها عهزت    افراد باعزت نفس پايين و تفاوت رفتاري آن

 خوردبهاز  و مهرور  نفهس. جلسهه پهنجي:   نفس و تکبر، تمرين و تحليل سود و زيان اعتمادبه

هاي كهاربردي  تکنيكو توصيف خلق منفي، بيان  استرس و انواع آنقبل، آشنايي با  جلسه

ههاي حفهظ   مههارت ، ذكهر  ههاي هيجهان مهدار و مقابلهه مهدار(     )مهارت استرسدر مديريت 

و تمرين براي مديريت خشي، اضطراب و افسردگي،  و تنفس صحيح )ريلکسيشن( آرامش

قبل، آشهنايي افهراد بااهميهت     جلسه از بازخورد و کليفت مرور جلسه ششي: تکليف. ارائه

گانهه  گيري، آموزش مراحهل پهنج  مهارت حل مسئله، آشنايي افراد بااهميت مهارت تصميي

قبهل، آشهنايي افهراد     جلسهه  مرور هفتي:مسأله در گروه. جلسهمسأله، تمرين مهارت حلحل

پذيري(، تمهرين تفکهر   و انعطافسيال، ابتکار، تخيل ) گروه با مفهوم و اجزاي تفکر خالق

قبل، آشنايي  جلسه از بازخورد و تکليف مرور هشتي:تکليف. جلسه خالق در گروه، ارائه

اي، تهأثير فشهار   ههاي مقابلهه  ، آشهنايي بها شهيوه   هاي تفکر نقادانهويژگيبا مفهوم تفکر نقاد، 

نهدي و مهرور،   بهاي مقابلهه بها فشهار روان، جمهع    رواني بر زندگي و جسي، آموزش مهارت

 آزمون.پس

 هايافته

 ها: نتايج آزمون شاپيرو ويلک در بررسي نرمال بودن داده1جدول 
 معناداري درجه آزادي آمارهF هاگروه متغيرها

 نفسعزت
 045/1 00 817/1 آزمايش
 804/1 00 133/1 گواه

 رضايتمندي زناشويي
 031/1 00 110/1 آزمايش
 155/1 00 175/1 گواه

 ي ارتباطيهامهارت
 318/1 00 803/1 آزمايش
 801/1 00 104/1 گواه

 چگونگي حل اختالف
 750/1 00 801/1 آزمايش
 410/1 00 110/1 گواه

 تحريف آرماني
 883/1 00 138/1 آزمايش

 001/1 00 100/1 گواه
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هاي زندگي بر عهزت نفهس و رضهايت زناشهويي     براي بررسي اثربخشي آموزش مهارت   
هاي ايهن آزمهون   ت از تحليل كواريانس چندمتغيري استفاده شود. يکي از مفروضهبايسمي

 فوقها است. براي بررسي اين پيش شرط از آزمون شاپيرو ويلك به شرح نرمال بودن داده
 استفاده شد. 

شود در تمام متغيرها هي در گروه آزمايش و ههي  مشاهده مي 0همانگونه كه در جدول 

 (. <15/1pرمال بودن توزيع برقرار است )در گروه گواه شرط ن
ههاي خطها نيهز از آزمهون لهون بهه شهرح زيهر         براي بررسي پيش شرط برابري واريهانس 

 استفاده شد. 

 هاي خطانتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس :2جدول

 معناداري درجه آزادي آمارهF متغيرها
 353/1 00 110/1 نفسعزت

 013/1 00 051/0 رضايتمندي زناشويي
 070/1 00 037/0 چگونگي حل اختالف

 301/1 00 001/0 ي ارتباطيهامهارت
 051/1 00 001/0 تحريف آرماني

بههري شههود در تمههام متغيرههها شههرط براگونههه كههه در جههدول فههوق مشههاهده مههيهمههان 
هها نيهز از آزمهون    براي بررسي برابري مهاتريس كواريهانس   هاي خطا برقرار است.واريانس

هها داشهت   باكس استفاده شد. نتهايج ايهن آزمهون حکايهت از برابهري مهاتريس كواريهانس       
(15/1, P> 175/0 =, F053/1 =M.)ها از تحليهل  با توجه به برقراري تمام پيش شرط باكس

كواريانس چندمتغيري استفاده شد. نتايج تحليل حکايت از تفهاوت معنهادار بهين دو گهروه     
 =المبداي ويلکز(. P< 434/03 =, F081/1 ,110/1داشت )
 3جهدول براي بررسي الگوهاي تفهاوت از تحليهل كواريهانس تهك متغيهري بهه شهرح         

 استفاده شد.

ها تفهاوت معنهادار بهين دو    مقياسشود در تمام خردهمشاهده مي 3گونه كه در جدول همان

تمهام   هاي زندگي توانستهگروه آزمايش و گواه وجود دارد. به بيان ديگر، آموزش مهارت

 اين متغيرها را ارتقا دهد.
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 نتايج تحليل كواريانس تک متغيري براي بررسي الگوهاي تفاوت  :3جدول
 ضريب اتا معناداري Fآماره  ميانگين مجذورات متغيرها
 787/1 1115/1 411/80 37/100 عزت نفس

 713/1 1115/1 351/88 14/0335 مندي زناشوييرضايت
 715/1 1115/1 071/85 43/0041 هاي ارتباطيمهارت

 703/1 1115/1 303/80 07/0453 چگونگي حل اختالف
 553/1 1115/1 557/07 51/000 تحريف آرماني

 

 گيريبحث و نتي ه

نفس و رضهايت  هاي زندگي بر بهبود عزتمهارت ،هدف پژوهش حاضر، بررسي آموزش

 تهوان مهي  حاضهر  پهژوهش  يهها يافتهه  به توجه حال ترك بود. با زناشويي معتادان متأهل در

نفهس و رضهايت زناشهويي    عهزت  بهبهود  در زنهدگي  ههاي مههارت  از گرفت اسهتفاده  نتيجه

 ههاي مههارت  بهر  تسهلط  كهه  گفهت  تهوان مي هايافته اين تبيين در .است معتادان متأهل مؤثر

 و كهرده  درك را همسر خهويش  بتواند بشناسد، دقيقاً را خود فرد كه شودمي باع  زندگي

 شناسهايي  را خهود  روزمهره  هاياسترس و منفي هايهيجان كند، ايجاد وي با ؤثريم روابط

در  و كهرده  حهل  را خود مشکالت مؤثر ايشيوه به و درآورد كنترل تحت را هاآن و كرده

كهه   شهود هاي زنهدگي باعه  مهي   همچنين، مهارت كند. اتخاذ را مناسبي هاينتيجه تصميي

آمهوزش   .(0101، 0شهتمن ) نپهذيرد  پهردازش  بدون را تاطالعا و نکرده فکر ايفرد كليشه

هها  نفس افراد از بروز اعتياد در يادگيرندگان ايهن آمهوزش  قاطعيت و افزايش عزت مهارت

 يهها تهرين شهاخ   عنوان يکي از اصلي بهتوان ميرا « قاطعيت»مهارت  .كندجلوگيري مي

يه آمهوزش ايهن مههارت،    در سها  افهراد واسهطه آن   هاي زندگي توصيف كرد كه بهه مهارت

را براي حل تعارضات و مشهکالت فهردي و اجتمهاعي خهود پيهدا       يهاي مؤثرتوانند راهمي

-ارزش و هها نگهرش  دانهش،  تها  كندمي توانمند را فرد زندگي هايمهارت آموزش .كنند

  باشهد.  داشهته  سهالي  رفتهار  و انگيهزه  تها  سهازد مي را قادر فرد و برساند فعليت به را هايش

 فردي مشکل دارند، بين و درون فردي كاركردهاي در كنندمي مصرف مواد كه ديافرا

 انتقهادي  تفکهر  و گيهري تصهميي  و مسهئله  حهل  مهارت نداشتن شامل فردي درون نقاي 

                                                           
1. Schechtman 
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 از ههدف  اسهت. بنهابراين،   اجتمهاعي  هايمهارت نداشتن شامل فردي بين نقاي  و است

 و فردي درون كاركردهاي افزايش و آموزش زمينه اين در زندگي هايمهارت آموزش

 آمهوزش  و نيهز،  اسهت  زنهدگي  مشهکالت  تهر سهازنده  حهل  و كردن اداره براي فردي بين

 مخهدر،  مهواد  سهاير  و سهيگار  مصهرف  در زمينهه  پيشهگيري  بر عالوه زندگي هايمهارت

  (.0114وردي، ) دهدمي افزايش نيز را وجود ابراز نفس وعزت ازجمله فرد هايمهارت

 تهأثيرات  توانهد مي زندگي هايمهارت آموزش كه شودمي گرفته نتيجه عه حاضرمطال از

 كهه  باشهد  داشهته  يفهرد  ينبه  تعارضهات  حل و يفرد ينب ارتباطات بهبود در يتوجهقابل

همسواسهت.  ( 0118) 0آريتا مطالعه بااين بررسي . شود زناشويي رضايت به منجر يتدرنها

 ههاي مهارت آوردن به دست در سلط افرادت افزايش موجب زندگي هايمهارت آموزش

ارتبهاط   زنهدگي  هايمهارتآموزش  شود و نيزمي زناشويي رضايت افزايش و فردي بين

 بهبهود  بودنهد،  نارضهايتي  خهود  فردي بين ارتباط از مدتيطوالن صورتبه كهرا  كساني

ههاني  ههاي زنهدگي ضهرورتي فراملهي و ج    برنامه آموزش مهارت(. 0118بخشد ) آريتا، مي

است كهه در سهطح ملهي و جههاني نيهز ضهرورت توجهه ويهژه بهه آن از منطقهي نيرومنهد و            

هاي زندگي در تمامي ابعاد ترتيب، به جهت اهميت مهارتينابهمستحکي برخوردار است. 

ويهژه  حيات انساني، ضرورت آگاهي از آن براي تمامي افراد در ههر موقعيهت و شهرايط بهه    

يري اصول اساسهي آن در جههت ايجهاد زنهدگي سهالي      كارگبه ترك و در حالافراد معتاد 

و  آمهوزش قابل زندگي يهامهارت كهاين به عنايت با شود.مفيد و رو به تکامل آشکار مي

اكتساب هستند، اميد است با توجه به دستاوردها و نتايج اين پهژوهش، بتهوان پيشهنهاد كهرد     

ي زنهدگي، رضهايت زناشهويي و    هها مههارت يرگهذار در آمهوزش   تأثكه با شناسايي عوامهل  

 يك يسوبه را معتاد افراد تا كرد فراهي را ايينهزم بتوان ،هاآن موانع همچنين و نفسعزت

 زنهدگي  يهها مههارت  كه آموزش است ذكريان. شاهدايت شوند يافته رشد سالي و زندگي

توانهد  يمه ين همچنه  و رضايت زناشويي در افراد معتاد شود. نفسعزتباع  ارتقا  توانديم

و تمهامي افهراد معتهاد و     مشهاوران  شناسهان، ، روانپزشکانروانراهنماي خوبي براي تمامي 

 اجتمهاع،  بها  ناسهازگاري  و پهايين  نفهس  ههاي تهرك اعتيهاد باشهد. درواقهع، عهزت      ينيهك كل

                                                           
1. Arieta 
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 ههاي مههارت  آمهوزش  رو، ايهن  از و است اعتياد جمله از مختلف هايآسيب بروز ساززمينه

ههاي  كلينيهك  در ويهژه بهه  جامعه، در بايد هاآسيب اين كنترل براي عاملي نعنوا به زندگي

 .شود تقويت ترك اعتياد

با توجه به مطالب ذكر شده  و نتايج اين پژوهش و تحقيقات ديگر، اهميت تالش علمهي و  

 عنهوان بههاي زندگي آموزش مهارت چراكهشود. تر در اين زمينه نمايان ميپژوهشي وسيع

 تواند اثرات مثبهت و مفيهدي را در افهزايش سهطح بالنهدگي،     يشگيرانه اوليه مييك روش پ

تهرك بهه    در حهال نفس و بهبهود رضهايت زناشهويي معتهادان     مشکالت، ارتقا عزت كاهش

 كنترل در پژوهش حاضرخواهد شد.  هاآنهمراه داشته باشد، زيرا باع  كاهش بازگشت 

 عوامهل  از اجتمهاعي  قتصهادي ا سهطح  تغييهرات  و محيطهي  تعهامالت  زمهان،  عامهل 

 دههد. محهدوديت  مهي  نشانرا  بعدي هايپژوهش انجام لزوم كه است ياكنندهمخدوش

شهود  يپژوهش است كه پيشهنهاد مه   محيط در مؤن  جنس به دسترسي ديگر تحقيق، عدم

 .هاي آتي لحاظ شوددر پژوهش

 

 منابع
 .بعثت ران:ته .هاي سنجش خانواده و ازدواجمقياس(. 0371)باقر  ثنايي،
نفس زونبرگ در دانشجويان سال (. بررسي روايي و پايايي مقياس عزت0385)نسرين  قاسي. بهلول، رجبي،
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