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  441-449: 1386 زمستان ،4، شماره 25ه علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران، دوره مجل
  

   تحقيقي ه مقال
  
  

  روش هاي كاهش گرايش سوء مصرف موادمقايسه تاثير 
   در دانش آموزان

         يدهكچ  

دوران   نظير حشيش، ترياك و غيره ازمواد غيرقانونيسوءمصرف با شروع  :زمينه
هاي متعددي در خصوص روش. شودايجاد مي براي مرگ زودرس  باالئيجواني، شانسنو

ها مورد ترديد به اجرا درآمده، اما اثربخشي آنمواد غيرقانوني آموزان به  كاهش گرايش دانش
  .و سئوال است

آموزان به  اين تحقيق سعي در مطالعه و مقايسه روشهاي مختلف كاهش گرايش دانش  :هدف
  .  داردمواد سوءمصرف 

با انتخاب سه  نيمه آزمايشي صورت بهروش پژوهش در طرح حاضر  : مواد و روش
آموزان پايه دوم  جامعه آماري شامل كليه دانش. گروه آزمايش و يك گروه شاهد است

روش  .استبوده در مدارس راهنمايي سراسر كشور 1384 ـ 85سال تحصيلي  راهنمايي
 منطقه شمال، 5 به  كشور توزيع جغرافياييو بااي   چند مرحلهايگيري به صورت اليه نمونه

 ،گيري ابزار اندازه .بودبه صورت تصادفي ها استان انتخاب و مركز ،غربمشرق، مجنوب، 
و بررسي اطالعات جمعيت شناختي  با محتواي دهي و محقق ساخته پرسشنامه خود گزارش

  . بودني مواد غيرقانونسبت به  آگاهي از عوارضو   نگرش

از بين دانش آموزان گروه نمونه مورد بررسي نتايج نشان داد كه :  يافته ها
در هر سه قسمت نگرش و آگاهي از مضرات مواد ،  سال13با ميانگين سني ) نفر2911(

غيرقانوني و نيز كاهش مصرف مواد غيرقانوني، تفاوت ميانگين تفاضل نمرات گروه شاهد با 
هاي كاهش گرايش، گروه آموزش در بررسي انواع روش. ر بودهاي آزمايش معناداگروه

ترين نگرش و بيشترين آگاهي از مضرات ها منفيمهارتهاي اجتماعي نسبت به ساير گروه
   .مواد غيرقانوني را داشتند

هاي سنتي قديمي جهت افزايش سطح رسد استفاده از روش به نظر مي:نتيجه گريي
آموزش . ند در پيشگيري و يا كاهش گرايش مؤثر باشدآگاهي و نشر اطالعات نمي توا

 .مهارتهاي اجتماعي، اثربخشي بيشتري نسبت به سايرين داشته است

هاي اجتماعي، مهارتمواد غيرقانوني، ,  سوءمصرفگاهي، پيشگيري، : گان آليديواژ
 نگرش

  
    29/3/86:تاريخ پذيرش مقاله           15/1/87:اصالح نهايي تاريخ           27/10/85:تاريخ دريافت مقاله                          
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 1386زمستان،4؛ شماره25دوره/ي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرانمجله علم

  
 

 
 

  ه  مقدم 
 آبستن رويدادهاي خوشايند و قرن بيستم،

 در اين قرن. ناخوشايند بسياري بوده است
داروهاي ، مواد مخدرمواد غيرقانوني، قاچاق 

بصورت بحراني ها، داناعتياد بو روان گردان 
در حال حاضر  .)1(ه است اجتماعي درآمد

 ميليون مورد مرگ به 26 بيش از ساليانه
 در  و مواد مخدرعلت مصرف مواد غيرقانوني

 20و اين در حالي است كه تا  دنيا وجود دارد
 ميليون 40بيش از سال آينده اين رقم به 
 در بيش از ثلث آنمورد خواهد رسيد كه 

 .)2(. كشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد
از قاچاق موادمخدر در جهان درآمد خالص 

- ميليارد دالر تخمين زده مي300-500بين 
 ميليون هكتار از مزارع و 11هر سال  . شود

جنگلها به كشت مواد مخدر اختصاص داده 
شود كه آسيب جبران ناپذيري به محيط مي

مكي و كرافتون، (ساخته است زيست وارد 
منطقه مثلث طالئي ). 4، ص2002

و نيز )  ، الئوس و برمهكشورهاي تايلند(
از ) افغانستان و پاكستان(هالل طالئي 

 مهمترين مناطق كشت شاهدانه و خشخاش
. )3(. آيددر قاره آسيا و جهان به شمار مي

ايران به لحاظ قرار داشتن در خط ترانزيت 
هالل طالئي به اروپا و ساير كشورهاي آسيا 

بشدت مورد توجه قاچاقچيان ) تونل طالئي(
دائمي لمللي بوده و در معرض تهديد بين ا
دولت ايران براي مقابله جدي با . باشدمي

ترانزيت ترياك و ساير مواد از افغانستان و 
تدابير امنيتي شديدي آغاز كرده و ، پاكستان

ساالنه صدها . كندبشدت با آنها مبارزه مي
تن از نيروهاي امنيتي  مرزها در مقابله با 

يان به شهادت مي كاروانهاي مسلح قاچاقچ
  ).42، ص1381شهريور،  (رسند

مواد گرايش به مصرف با توجه به افزايش 
 ي و اقدام به مصرف آندر نوجوانغيرقانوني 

رسد اجراي  از سنين جواني به نظر مي

 با نگرش به   خصوصاًفوق،هاي  برنامه
پيشگيري از شروع مصرف آن در جوانان 
 عليرغم اهميت فوق العاده آن، موفقيت

چرا كه با توجه به است؛ چنداني نداشته
خطرات جدي و هشدارهاي مكرر همچنان 
شاهد گرايش و مصرف جمعيت نوجوان و 

لذا برآن شديم تا مطابق . جوان بدان هستيم
تحقيقي گسترده به مقايسه روشهاي مختلف 

آموزان به  بازدارنده در كاهش گرايش دانش
  .بپردازيممواد غيرقانوني 

  

          وشهارواد و م        
  
بررسي تاثير با توجه به هدف اصلي طرح،  

 در تغيير نگرش و ايبرنامه هاي مداخله
 روش پژوهش در طرح ،افزايش سطح آگاهي

با انتخاب روش تحقيق نيمه آزمايشي  حاضر 
هاي آموزش مهارت(سه گروه آزمايش 

ب صاجتماعي، آموزش افزايش آگاهي و ن
جامعه آماري . هد استو يك گروه شا) پوستر

 آموزان پايه دوم راهنمايي شامل كليه دانش
 در 1384 ـ 85است كه در سال تحصيلي 

مدارس راهنمايي سراسر كشور به تحصيل 
گيري به صورت  روش نمونه .اند اشتغال داشته

اي است، اين روش  اي چند مرحله خوشه
رود كه انتخاب گروهي از افراد  زماني بكار مي

ر و آسانتر از انتخاب افراد در يك پذي امكان
  . )6(جامعه تعريف شده باشد 

در مرحله اول كشور با توجه به توزيع 
 منطقه شمال، جنوب شرقي و 5جغرافيايي به 

غربي ، شرق، غرب و مركزي تقسيم و از هر 
شرق و  يك از مناطق جغرافيايي شمال،

يك استان و جنوب و غرب دو استان  مركز
بدين  . انتخاب گرديدبه صورت تصادفي

مازندران، از استان شمال منطقه ترتيب از 
مركزي منطقه شرق خراسان، از منطقه 
 غرب آذربايجان و كردستانمنطقه  از ,تهران

جنوب كرمان و فارس به صورت منطقه  از و
  . تصادفي انتخاب گرديد

 مراكز استان و در ,در مرحله بعد در هر استان
خترانه و چهار چهار د( مدرسه 8هر شهر 

و در هر مدرسه دو كالس با متوسط )پسرانه 
 نفر به عنوان گروه 30دانش آموز هر كالس 

نمونه مورد بررسي انتخاب شدند تا آزمون و 
از بين . برنامه مداخله بر روي آنها انجام گيرد

چهار مدرسه منتخب، بطور تصادفي سه گروه 
) 2هاي اجتماعي، آموزش مهارت) 1آزمايش 

ب پوستر و يك گروه صن) 3زش آگاهي، آمو
در ابتدا . انتخاب شدند) بدون آموزش(كنترل 

پرسشنامه طراحي شده از تمام چهارگروه 
هاي سپس آموزش مهارت. بعمل آمد

اجتماعي و آموزش آگاهي توسط مربيان 
اي  دقيقه45مربوطه به مدت شش جلسه 

بر )  ماه5/1اي يك جلسه و در كل هفته(
در طول اين .  انجام شد2 و1ي هاروي گروه

مدت پوسترهائي متناسب با موضوع در 
آموزان  در معرض ديد دانش3مدارس گروه

دو هفته پس از اتمام . منتخب نصب شد
دوره، مجدداً پرسشنامه بر روي تمام چهار 

  .  گروه اجرا شد
برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي براساس 

ايش  افز-رويكرد يكپارچه نفوذ اجتماعي
شايستگي بوده، مبناي نظري آن بر اساس 
نظريه يادگيري اجتماعي و مطالعات هاوكينز 

هدف اين برنامه ، يادگيري .و سولومن است
برخي مهارتهاي الزم و مقابله موثر با تاثيرات 
اجتماعي مربوط به مصرف مواد غير قانوني 
در چارچوب كلي افزايش قدرت مقابله فرد 

شامل ارتقاء بهداشت اين اهداف . مي باشد
رواني و پيشگيري اوليه از آسيب هاي 
اجتماعي از اعتياد و سوء مصرف مواد، توانمند 
كردن افراد از طريق افزايش و تمرين مهارت 
. هاي انساني فردي و بين فردي است

همچنين آموزش آگاهي نيز به صورت 
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443  ...           مقايسه تاثير روش هاي كاهش گرايش 

برگزاري كالس هاي آموزشي درباره توصيف 
تاه مدت و دراز جامع و كامل عوارض كو

   .مواد غير قانوني بودمدت 
دهي   پرسشنامه خود گزارش،گيري ابزار اندازه

اطالعات جمعيت  با محتواي و محقق ساخته
 آگاهي از عوارضو   نگرشو بررسي شناختي 

ضريب پايايي پرسشنامه . بودمواد غيرقانوني 
 89/0 و نگرش 87/0آگاهي از عوارض 

براي محاسبه  و در نهايت برآورد گرديد
هاي آمار  از روش... فراواني، ميانگين و 

ها از  توصيفي و براي بررسي روابط و تفاوت
 (X2)هاي آمار استنباطي كاي اسكوئر  روش

و تحليل واريانس يك متغيره 
(ANOVA)  چند متغيره و

(MANOVA)افزار   با استفاده از نرم
  . استفاده شدSPSS/12آماري 

  
  

    افته هاي تحقيقي   
همانگونه كه اشاره شد، هدف از پژوهش 
حاضر بررسي شيوع سوءمصرف مواد و ميزان 
آگاهي و نگرش درباره آن بين دانش آموزان 
دوم راهنمايي و مطالعه تاثير برنامه آموزشي 
در افزايش ميزان آگاهي و نگرش منفي 

براي دستيابي به هدف . نسبت به آن است
زئي اعم اي از اهداف ج اصلي فوق مجموعه

از اهداف توصيفي و تحليلي به همراه 
 ان براي پژوهشگرو فرضيه هايي ها سؤال

  . شود كه در زير به آنها اشاره ميمطرح بود
نتايج مقدماتي نشان داد كه گروه نمونه 

 13با ميانگين سني ) نفر2911(مورد بررسي 
را دختر % 5/50را پسر و % 5/49 ،سال

در دامنه % 23تشكيل مي دهند كه حدود 
در دامنه سني % 75سال ،حدود  11-12سني 

 سال و 15 در دامنه سني% 2 سال و 14-13
   ).1نمودار (بيشتر قرار دارند 

% 2/2مطابق نتايج بدست آمده، حدود 
ترياك ( مصرف مواد غيرقانوني آموزاندانش

دو جنس معنادار تفاوت  .ندداشت )و حشيش

 ادهافراد خانودر بين ).  p =000/0(بود 
مصرف مواد % 7حدود آموزان نيز، دانش

پدر % 7/4  كه از اين ميانغيرقانوني داشتند،
برادر و مابقي مربوط به % 6/0 خانواده،

بين مصرف مواد  .تركيبي از افراد خانواده بود
غيرقانوني والدين و مصرف مواد غيرقانوني 

)  p =000/0. (دار بوددر فرزندان ارتباط معنا
  ).2و1جدول (

 ، سوءمصرف موادبا اموزاندانشبين ر د
 10كمتر از % 5/17سن شروع به مصرف در 

، در )  دختران%5/4 پسران و %13( سال
بين ) دختران% 5/10 پسران و 5/19%(% 30
پسران % 3/33(% 5/52 سال و در 12-10
 . سال گزارش شد13-15) دختران% 2/19

ميانگين سن شروع سوءمصرف مواد در گروه 
 .بدست آمد سال 5/13ورد بررسي نمونه م

، %1/0سوءمصرف مواد در استان آذربايجان 
تهران، كردستان، كرمان، خراسان و مازندران 

. بوده است% 5/0و در استان فارس % 3/0
  .مقدار خي دو محاسبه شده معني دار نبود

نتايج بيشترين علت سوءمصرف مطابق 
 ناراحتي ،)%5/47( مواد به ترتيب كنجكاوي

 )%5/8(و تفنن  )%22( تعارف ديگران ،)22%(
 بيشترين طريق همچنين. ذكر شده است

تهيه مواد غيرقانوني از طريق ديگران و 
%) 55(بيشترين مكان مصرف خانه دوستان 

مقادير خي دو نشان مي دهد كه . بوده است
در هيچكدام از موارد ذكر شده، تفاوت معني 

  . داري بين دو جنس وجود ندارد
يت در هر دو قسمت آگاهي از در نها

مضرات و نگرش نسبت به مواد غيرقانوني 
تفاوت ميانگين تفاضل نمرات گروه كنترل با 

)  p =000/0. (هاي آموزش معنا دار بودگروه
به عبارت ديگر در گروههاي ). 3جدول (

مداخله به ترتيب آموزش مهارتهاي زندگي، 
ب پوستر بهترين نتيجه صآموزش آگاهي و ن

مشابه اين حالت در خصوص . نشان دادرا 
كاهش ميزان مصرف مواد غيرقانوني  نيز 

بدين معني كه تفاوت ميانگين . صادق بود

هاي تفاضل نمرات گروه كنترل با گروه
و به ترتيب )  p =000/0(آموزش معنا دار بود

آموزش مهارتهاي زندگي، آموزش آگاهي و 
ب پوستر بهترين نتيجه و بيشترين كاهش صن

  . نشان دادسوءمصرف موادرا در ميزان 
  
  

   بحث

بررســي شـــيوع  بــه منظــور مطالعــه    
 و ميزان آگاهي و نگـرش در        سوءمصرف مواد 

بين دانش آمـوزان دوم راهنمـايي و مطالعـه          
تاثير برنامه آموزشي در افزايش ميزان آگاهي       
و نگرش منفي نـسبت بـه مـواد غيرقـانوني،           

تر و پـسر    آموزان دخ    نفر از دانش   2911تعداد  
 منطقــه جغرافيــايي 7پايــه دوم راهنمــايي از 

كرمـان و  (، جنــوب    )استان مازندران (شمـال  
آذربايجـان و   (، غرب   )خراسان(، شرق   )فارس

بـه عنـوان گـروه      ) تهران(و مركز   ) كردستان
  . نمونه پژوهشي شركت داشتند

بررسي مقدماتي تحقيق نشان داد شـيوع       
دختـر  آمـوزان   سوءمصرف مواد در بين دانـش     

و در  % 5/1، پـسران    %7/0پايه دوم راهنمايي    
بـوده   % 2/2كل گروه نمونـه مـورد بررسـي         

بين جنس و ميـزان سوءمـصرف مـواد         . است
يعنـي درصـد    . رابطه معناداري مـشاهده شـد     

  .باشد مصرف در پسران بيشتر از دختران مي
بـــر اســـاس گـــزارش جانـــستون و    

از دانـــش آمـــوزان % 18) 1995(همكـــاران
ــشتم  ــالس ه ــايي  (ك ــوم راهنم از % 26، )س

ــم و  ــالس ده ــم  % 23ك ــالس دوازده از ك
گزارش كرده اند كـه بـه طـور روزانـه مـواد             

هر چنـد كـه در      . غيرقانوني مصرف مي كنند   
كشور ما مطالعات اپيدميولوژيك، خصوصاً در      

 ســالگي، بــراي دســتيابي بــه  13-14ســنين 
 انجـام نـشده، نتـايج       سوءمصرف مـواد  شيوع  

ــشان  ــر ن ــژوهش حاض ــيپ ــيوع   م ــد، ش ده
 در اين دامنه سـني كمتـر از         سوءمصرف مواد 

از انجاكه مطـابق نتـايج      . ساير كشورها است  
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  دكتر محمد علي امام هادي و همكاران        
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 1386زمستان،4؛ شماره25دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

ــه   ــزايش ســن و پاي ــا اف ــدد، ب مطالعــات متع
 نيز افـزايش    سوءمصرف مواد تحصيلي ميزان   
ــد،   ــي يابـ ــاتوين، (مـ ــان و 2000بـ ، كاويـ

از اينــرو، برنامــه هــايي كــه ) 1383ديگــران،
طـول دوره راهنمـايي     نوجوانان را قبل يـا در       

مورد هدف قـرار مـي دهنـد، مـي توانـد بـه              
 سوءمصرف الكـل و سـاير مـواد       پيشگيري از   

  .غيرقانوني كمك نمايد 
ــين  از ــي در  % 2/2ب ــورد بررس ــه م نمون

 ،پژوهش حاضر كه سوءمصرف مواد داشته اند     
 10سـن شـروع را كمتـر از         آنان  % 18حدود  
 5/13 يميـانگين سـن    و در مجمـوع بـا        سال

در مجموع روند مطالعات    . ندگزارش كرد سال  
نشان مي دهد كه سـن شـروع  بـه مـصرف             
مواد غيرقانوني  رو بـه كـاهش گذاشـته؛ بـه            

ــات   ــضي گزارش ــه بع ــه اي ك ــشئي، (گون من
، نـشانگر آن    )1382؛ واليـاني،    1381سموعي  

مـصرف كننـدگان،     % 95است كـه بـيش از       
 ســالگي 19اولــين مــصرف خــود را قبــل از 

گــزارش ســازمان ملــل،  (تجربــه كــرده انــد
بر اين اساس، مـي تـوان گفـت كـه           ). 1382

جوان گرايي نسبت به موادپديده اي است كه        
چشم انداز بسيار نگران كننده اي براي آينـده   
ترسيم كرده كه مي تواند عواقب وخيمـي در         

  .پي داشته باشد
بيـشترين درصـد    مطابق تحقيـق حاضـر      

ــه ترتيــب حــس   ــواد ب علــت سوءمــصرف م
 ناراحتي و تعـارف ديگـران بـود و          ،كنجكاوي

بيشترين درصد تهيه مواد از طريق ديگران و        
گزارش  بيشترين مكان مصرف، خانه دوستان    

  .شد
، معتقد است كه نوجوانـان      )1986(بندورا  

رفتارها و باورهاي خود را در مورد رفتارهـاي         
ــواد از    ــصرف م ــوء م ــه س ــه از جمل بزهكاران

 مـي   الگوهاي نقش، خصوصاً دوستان، كسب    
در دوره نوجواني، بچه ها بيـشتر تحـت         . كنند

جدائي تدريجي  . تأثير دوستان خود قرار دارند    
آنها از خانه به معني آن است كه بعـد از ايـن             
بيشترين وقت خود را با دوستان و همكالسي        

هاي خود و تحت تأثير و نفـوذ آنهـا خواهنـد            
تاكيـد  ) 2004(بـاتوين   ). 1383احمـدي، (بود  

 در نوجوانـان،    ءمـصرف مـواد   سومي كند كه    
ناشــي از تــأثير اجتمــاعي و القائــات متقاعــد 

  .كننده همساالن و رسانه هاي گروهي است
% 5/50مطابق نتايج بعضي مطالعات، در      

انـد دوسـتاني    موارد دانش آموزان اعالم كرده    
% 5/39كنند و به    دارند كه از مواد استفاده مي     
همـين  شايد بر   . از آنها مواد تعارف شده است     

اساس اسـت كـه در گـزارش سـازمان ملـل            
، بر اين نكته تاكيد شده است كه اگر         )1382(

ــوانيم  ــواد بت ــصرف م ــه دوم سوءم  را در ده
زندگي به صفر برسـانيم، ميـزان مـصرف در          

ميزان فعلـي كـاهش     % 50جامعه به كمتر از     
  . خواهد يافت

از سوءمصرف كنندگان مـواد داراي      % 75
، )كـل والـدين   % 7ل  معـاد (بوده   والدين معتاد 

مـواد توسـط    هيچكدام از والـدين از مـصرف        
 شيوه هاي مديريت    .فرزندشان اطالع نداشتند  

خانواده، انضباط و مصرف مواد توسط والدين       
ازجملــه عــواملي اســت كــه در گــرايش بــه  

بـه  .  در نوجوانـان تـاثير دارد      سوءمصرف مواد 
، دلبستگي ضـعيف بـه      )1995(عقيده بامريند   

امي نوجـوان در برقـراري ارتبـاط        خانواده، ناك 
صميمانه با والـدين خـود و فـشار موجـود در            

گيـر در     درون خانواده، وجود پدر آرام و سـهل       
دوران كودكي و نگرش و رفتار مثبت اعـضاء         
خانواده نسبت به مـصرف مـواد غيرقـانوني ،          

سوءمـصرف  موجب افزايش خطر گرايش بـه       
تعداد افرادي  . شود در دوران نوجواني مي    مواد

كه در خانواده به مصرف مواد غيرقانوني مـي         
پردازند و ميزان درگيري و سـهم كـودك در          
فعاليت هاي مربوط به تهيه و خريد مـواد، دو          
متغير مهم پيش بيني كننـده در گـرايش بـه           

  . مي باشندسوءمصرف مواد
علت اصلي مطالعه نگرش ها اين فـرض        

. نگرش در ايجـاد رفتـار نقـش دارد        است كه   
نگرش فرد در مورد يك موضوع، بطور قطـع         
بر رفتار وي نسبت بـه آن موضـوع اثـر مـي             

، شــوالكيس )1382بــوهنر و وانــك، (گــذارد 
، درباره رابطه نگرش و رفتـار معتقـد         )2007(

نگـرش هـا را مـي تـوان بعنـوان           "است كه   
پيشگامان رفتار و عوامل تعيين كننـده شـيوه         

هـر  . "ر فرد در زندگي روزمره تلقي كـرد       رفتا
چند مطالعات انجام شده در همه موارد نشان         
دهنده همبستگي باال ميـان نگـرش و رفتـار          
نبوده است ، و يا همبستگي باال ميان نگرش         
و رفتار الزاماً به معناي آن نيست كه نگـرش          
در همه حال مي تواند به رفتار بينجامـد؛ امـا           

ر آن است كه نگـرش   در مجموع شواهد بيانگ   
بر طبق عقيده بوهنر و     . ها بر رفتار تأثير دارند    

، نگرش با رفتار عجين است؛ و       )1382(وانك  
افراد به هنگام انجام قضاوت دربـاره نگـرش         
خود هماننـد زمـان اخـذ تـصميم رفتـاري از            

  . اطالعات ورودي مشابهي استفاده مي كنند
مطالعـات انجــام شــده توســط هــاكينز و  

، نــشان )1383(و ســهرابي ) 2001 (كاتــاالنو
 و نگرش   سوءمصرف مواد مي دهد ميان آغاز     

مــواد غيرقــانوني و اعتقــادات ويــژه در مــورد 
بنا به عقيده بابروا    . رابطه معناداري وجود دارد   

 ، تصميم نوجـوان بـراي سوءمـصرف       )2007(
. تحت تـأثير نگـرش وي در مـورد آن اسـت           

ن ، نيـز بـر ايـ      )1383(مولوي و رسـول زاده        
باورند كه نگرش هـا و باورهـاي نوجـوان در           
مورد رفتارهاي انحرافي متغير مهمي در زمان       

بعـضي مطالعـات    . شروع مصرف مـواد اسـت     
ــار      ــر رفت ــرش را ب ــأثير نگ ــز ت ــي ني تجرب

بعنوان مثال،  . سوءمصرف مواد تأييد مي نمايد    
، در يـك    )2002(باركين، اسـميت و دورانـت       

وزان پايـه    نفر از دانش آم    2646مطالعه روي   
هفــتم يــك دبيرســتان نــشان داده انــد كــه  

در بين اين دانش آموزان در       سوءمصرف مواد 
سال جاري و سال بعـد رابطـة معنـاداري بـا            

  . داشته استمواد نگرش آنها نسبت به 
نتايج پـژوهش حاضـر نـشان داد كـه در           

اي نــشر مقايــسه تــأثير ســه برنامــه مداخلــه
ــشر     ــتر، ن ــصب پوس ــق ن ــات از طري اطالع

طالعات از طريق آموزش آگاهي و آمـوزش        ا
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445  ...           مقايسه تاثير روش هاي كاهش گرايش 

مهارتهاي زندگي در تغيير نگرش نـسبت بـه         
ــاثير و   ــرين ت ــازي آن، بهت ــي س ــواد و منف م
بــاالترين تغييــر نگــرش را در روش آمــوزش 

اين نتيجـه در    . مهارتهاي زندگي شاهد بوديم   
زمينه افزايش ميزان آگاهي از مـضرات مـواد         

ايج نتيجه پـژوهش حاضـر نتـ      . نيز بدست آمد  
، )1380(پژوهــشهاي قبلــي ماننــد طارميــان 

و ) 1992(،ايـزن و همكـاران      )1381(منشئي  
را مورد تاييد قـرار     ) 2003(باتوين و همكاران    

آنها نيز در پـژوهش خـود بـه ايـن           . مي دهد 
نتيجه رسيدند كه آموزش مهارتهـاي زنـدگي        

  .بهترين نتيجه را به دنبال داشته است
گي مبتنـي   هاي زند برنامه اموزش مهارت  

در ايـن   . بر تئوري يادگيري اجتمـاعي اسـت      
 رفتـاري اجتمـاعي،     سوءمـصرف مـواد   تئوري  

هدفمند و كاركردي محسوب مي شود كه به        
هاي ناشي از   وسيله آن فرد از طريق يادگيري     

شــدن كالســيك و عامــل، سرمــشق شــرطي
گيري، تجارب گروهي و خانوادگي با استرس       

در . دها و مشكالت زنـدگي مقابلـه مـي كنـ          
تئوري يـاگيري اجتمـاعي فـرض مـي شـود           

 نقائصي در كاركرديهاي    سوءمصرف كنندگان 
درون فــردي و بــين فــردي دارنــد كــه ايــن 
مكانيسم ها در تركيب با عوامل بيولوژيـك و         
. ژنتيك، فرد را مستعد سوءمصرف مـي كننـد        

بنابراين هدف اين رويكرد پيشگيري، آموزش      
بــين و افــزايش كاركردهــاي درون فــردي و 

فردي براي اداره و حل سازنده تر مـشكالت         
زندگي بوده و در اين راستا، هـم بـه آمـوزش           
مهارت هاي عمومي و نيز مهارتهاي مربـوط        

آمـوزش  . به سوء مـصرف مـواد مـي پـردازد         
مهارتهاي زندگي با هدف ايجـاد تـسهيل در         
يادگيري مهارتهـاي الزم و بـا هـدف مقابلـه          

ــوط    ــاعي مرب ــأثيرات اجتم ــا ت ــؤثر ب ــه م  ب
 و الكل در چهار چوبي كلـي        سوءمصرف مواد 

و با هدف افزايش قدرت مقابله فردي طراحي        
  ).2003باتوين و همكاران، (شده اند 

) 2006(باتوين و همكـاران     بررسي هاي   
نشان داد برنامه پيـشگيري نمـي توانـد تنهـا           

ــاي آموزشــي و    ــسري توصــيه ه ــامل يك ش
به ايـن علـت كـه بچـه هـا و            . اخالقي باشد 

» نـه «وانان معمـوالً بـه آنچـه كـه بايـد            نوج
آنهـا تمايـل دارنـد      . نمي گويند » نه«بگويند  

آنجا كه انتظار جواب مثبـت از آنهـا مـي رود            
ــالعكس  ــابراين، . جــواب منفــي بدهنــد و ب بن

آموزش ها بايد اساسي و زير بنايي باشد و در          
رأس همه آنها آموزش مهارتهاي مقاومت در       

 بايـد در صـدر       است كه  سوءمصرف مواد برابر  
  . برنامه هاي پيشگيري قرار گيرد

هم چنين سازمان بهداشت جهاني نيز در       
 به منظور ارتقاء بهداشت روانـي و       1993سال  

پيشگيري از آسيب هـاي روانـي ـ اجتمـاعي     
آمـوزش مهارتهـاي    "اي تحت عنـوان     برنامه
از آن زمان ايـن برنامـه       .  تدارك ديد  "زندگي

ن بـه مرحلـه   در بسياري از كشور هـاي جهـا      
كـريم زاده،   (اجرا و آزمون گذاشته شده است       

1382.(  
محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي     
رويكرد مبتني بر مدرسه است كه بـه منظـور          
پيـــشگيري از سوءمـــصرف الكـــل و مـــواد 
. غيرقانوني بين نوجوانان طراحي شـده اسـت       

اين برنامه منجر به تأثير بر دانـش و نگـرش           
، آمـوزش   سوءمـصرف مـواد   نوجوانان دربـاره    

ــشارهاي    ــر ف ــه اي در براب ــاي مقابل مهارته
اجتماعي براي مصرف و كمـك بـه آنـان در           
كسب و توسعه مهارتهـاي اجتمـاعي و خـود          

هــدف ). 2000بــاتوين، (كنترلــي مــي گــردد 
اصلي برنامه آموزش مهارت زندگي با هـدف        

ــد دانــش  ــوانتر مانن ــوزان دوره جمعيــت ج آم
اهش ميـزان شـيوع     راهنمايي و دبيرستان، كـ    

سوء مصرف الكل و مواد غيرقـانوني در بـين          
  ). 2000باتوين، (جوانان است 

ــوزش      ــه آم ــم ك ــشان دادي ــاً ن و نهايت
مهارتهاي زندگي بيشترين تاثير را در كاهش       
ميزان مصرف مواد غيرقانوني  در گروه مـورد         

نتـايج پـژوهش حاضـر نتـايج        . بررسي داشت 
، )1992(پژوهش ايزن، زلمن، ماست و موري       

ــري   ــر، دازنب ــاتوين، بيك ــاتوين، )2006( ب ، ب

ــاز    ــسين و دي ــينكه، اپ ــاتوين، )2002(ش ، ب
و  بـاتوين، گـريفين،      ) 2004( گريفين، ديـاز    
را مورد تاييد قرار مي     ) 2003(پال و مكاالي    

نتايج  پژوهش آنـان نيـز نـشان داد آن           . دهد
اي را  دسته از دانش آموزاني كه برنامه مداخله      

ردند، نسبت به گروه كنترل، ميـزان       دريافت ك 
مصرف و انگيزه مصرف مواد در آنها كـاهش         

  .يافته بود
  

  شنهاداتيپ
  

هـاي آموزشـي ويـژه     ـ طراحـي برنامـه    1
گيري بـر   آموزان دوره راهنمايي با جهت    دانش

آموزاني   پذير مانند دانش    هاي آسيب   روي گروه 
  .با والدين معتاد

ــصوص   -2 ــات الزم در خـ درج اطالعـ
ــ ــب  سوءم ــوارض آن در كت ــواد و ع صرف م

  . درسي و چاپ جزوات آموزشي
اجراي برنامه مقابله و پيشگيري كـه        -3
  : تواند شامل موارد زير باشد مي

  : هاي زندگي سالم ارتقاء مهارت) الف
ــؤثر در    .1 ــسماني م ــل ج ــاء عوام ارتق

  )خواب، تغذيه، ورزش(سالمت 
ارتقاء عوامل رواني ـ اجتماعي مـؤثر    .2

نفس، روحيه تسلط     عزت(در سالمت   
  ...)و مبارزه با مشكالت 

  هاي پرخطر موقعيت شناسايي .3
) جسماني و رفتـاري   (عوارض جانبي    .4

  سوءمصرف مواد
  هاي اجتماعي و قاطعيت   ارتقاء مهارت) ب  
  هاي مقابله و حل مسئله ارتقاء مهارت) ج   
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  ن به تفكيك جنس در گروه نمونه مورد بررسيدرصد فراواني س-1نمودار شماره  

  
      

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جدول توافقي سوءمصرف مواد در والدين و فرزندان به همراه آزمون خي دو-1جدول شماره
سوءمصرف مواد در 

 والدين

 

 
  بله نه

              
 جمع

 70 52 18 فراواني

 70 3/61 7/3 فراواني مورد انتظلر

 %100 %4/75 %6/24 درصد مصرف فرزندان

 %2/2 %8/1 %4/0 درصد مصرف والدين

  بله

 %2/2 %8/1 %4/0 درصد در جمع

 2841 154 2687 فراواني

 2841 3/163 7/2672 فراواني مورد انتظلر

 %100 %3/5 %7/94 درصد مصرف فرزندان

 %8/97 %4/90 %2/98 درصد مصرف والدين

سوءمصرف مواد در فرزندان
  

  خير

 %8/97 %3/5 %7/94 درصد در جمع

 2911 206 2705 فراواني

 2911 167 2734 فراواني مورد انتظلر

 %100 %9/6 %1/95 درصد مصرف فرزندان

 %100 %100 %100 درصد مصرف والدين

  جمع  

 %100 %9/6 %1/95 درصد در جمع
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  خالصه اطالعات آزمون خي دو-2جدول شماره
 

 سطح معنا داري درجه آزادي ارزش
سطح معنا داري 
 تصحيح شده

  000/0 1 587/43 خي دو پيرسون
  000/0 1 104/40 ضريب تصحيح

  000/0 1 616/25 هودنسبت الكلي
 000/0 000/0 1  آزمون فيشر

  000/0 1 572/43 تعاون خطي
    2901 مجموع

  
  

  هاي آموزش  خالصه اطالعات آزمون شفه ميانگين تفاضل نمرات گروه كنترل با گروه-3جدول شماره 

 (J)گروه  )I (گروه غير وابستهمت
 دو ميانگين تفاوت

 (I-J) گروه
 سطح معنا داري انحراف استاندارد

 229/0 25386/0 3956/0 پوستر

 )1(كنترل  000/0 25609/0 1885/1 آگاهي

 000/0 25248/0 8819/2 مهارت

 229/0 25388/0 -3056/0 كنترل

 )2(پوستر  001/0 25830/0 8829/0 آگاهي

 000/0 25472/0 5763/2 مهارت

 000/0 25609/0 -1885/1 كنترل

 )3(آگاهي  001/0 25830/0 -8829/0 پوستر

 000/0 25693/0 6934/1 مهارت

 000/0 25248/0 -8819/2 كنترل

 000/0 25472/0 -5763/2 پوستر

ش نسبت به سوء مصرف مواد
آگاهي و نگر

 

 )4(مهارت 

 000/0 25693/0 -6934/1 آگاهي
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