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Abstract
Individuals’ intent to drug abuse, at least in the first time, is influenced by their attitude to drugs.
Attitude amendment, especially in the young ages, is one of the well-known preventive strategies
from addiction. Present study examined the effects of four methods of prevention (training by life
skills, films, posters & catalogs, and sending short messages) on changing attitude towards drug abuse
and mental health among high school boys in Charmahal&Bakhtyari province. This research was
aQuasi-experimental in which four ratremirepxegroupsincludedTraining by life skills, films,posters,
catalogs and sending short messages and a control group were compared. About 511 students were
selected of 4 training zones by a randomly multistage cluster sampling. Data analyzed by ANCOVA.
Findings showed that Training by life skills and films among preventive methods had significant
effects on young’s attitude towards addiction (p<0.05) compared to training by posters, catalogs and
sending short messages by cell phone (p>0.05).Training by life skills and filmsalso had an effect
onmental health promotion (p>0.05). It is suggested that all of education centers for Changing
students' attitude towards drug abuse and mental health promotion, use active methods like life skills
and showing films and observation.
Keywords: treventivemethods, Mental health, drugabuse, Life skills, showingfilm,xttitudetowards
opiate drugs, high school boys
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صورتنمونه

آموزازچهارمنطقهآموزشیبه
  122
دانش
تحلیل کوواریانس( )ANCOVAتحلیل شد .نتایج نشان داد که از بین روشهای پیشگیرانه ،روشهای شرکت در
هایمهارت هایزندگیوآموزشازطریقفیلم،اثرمعنادارینسبتبهآموزشازطریقپوستروکاتالوگو

دوره
ارسالپیامکوتاهازطریقتلفنهمراهبرنگرشنسبتبهاعتیادداشت.همچنین،ازبینچهارروشیادشده،آموزش
از طریق فیلم و آموزش مهارتهای زندگی تأثیر معناداری بر ارتقای سالمت روان دانشآموزان داشتند .به کلیه
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ها،ازروشهای

گرددکهدرآموزشتغییرنگرشدانشآموزانوارتقایسالمتروانآن

مراکزآموزشیپیشنهادمی
فعالیمانندآموزشمهارتهایزندگیوآموزشازطریقفیلمومشاهدهاستفادهنمایند .

مهارتهایزندگی،نمایشفیلم،نگرش

روشهایپیشگیری،سالمتروانی،سوءمصرف مواد،
واژههای کلیدی  :
دانشآموزانپسردورهمتوسطه .
نسبتبهموادمخدر ،
.
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مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر ،امروزه یکی از معضالت

هدایتمیکند(آلپورت2391،؛نقلشدهدررفیعی

وهمکاران .)2921،

رودومیتواندهر


شمارمی

اساسیزندگیبشریبه

در برنامههای مربوط به پیشگیری از اعتیاد در

گوشه از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد

مدارس ،فعالیتهای آموزشی جایگاهی خاص

(کاظمیان .)2939 ،بر اساس گزارش سازمان

دانشآموزان توسط چنین
گونهای که  
به 
دارند  ،

بهداشت جهانی ( )1222در سراسر جهان حدود

برنامههایی در مقابل موقعیتهاییکه مصرف مواد
2

 122میلیوننفربینسنین 21تا 14سالگیهرساله

مخدرراتسهیلمیکنند،ایمنمیشوند(ساسمن ،

یک یا بیشتر از یک داروی غیرقانونی مصرف می

 .)2323از اهداف برنامههای آموزشی ،شکستن

کنند (کیانیپور و پوزاد .)2932 ،آمارهای موجود

ارزش استفاده از مواد مخدر و آشناسازی افراد با

میدهد که حدود  21درصد معتادان ایران
نشان  

مشکالتی است که در ابعاد اجتماعی و خانوادگی
1

کمتراز23سالسندارندو12درصدآنهابین12

میشود (هنلی و همکاران 2339 ،؛
گریبانگیر آنها  

تا  14سالگی به اعتیاد روی میآورند (خلیلی و

ساسمنوهمکاران2331،؛بهنقلازپاشاشریفیو

همکاران.)2923،دورهنوجوانانیدورهبحرانِرشد

رضایی .)2922،

و نمو است که از نظر جسمی و روانی تحوالت

پیشگیری عبارت است از به تأخیر انداختن یا

بسیارعمیقیدرفردایجادمیکند وباعثمیشود

جلوگیری از شروع استفاده از مواد در جامعه
9

نظم جسمانی و روانی نوجوانان به هم بخورد.

روشهای پیشگیری از
(هانسن  .)2333 ،یکی از  

نوجوانان در این دوره از لحاظ عاطفی نارس ،از

آگاهسازی افراد از خطرها و
مصرف مواد مخدر  ،

نظر تجربهمحدودوازنظر اجتماعیبسیارشکننده

زیانهای موادمخدرواصالحنگرشافرادازمثبت


وتأثیرپذیرهستند(خلیلیوسهرابی.)2923،

بهمنفینسبتبهاعتیاد،معتادوموادمخدراست

قصدافرادبرایسوءمصرفموادالاقلدراولین
دفعات مصرف تحتتأثیر نگرش آنها به مصرف

(رحیمیموقروهمکاران2921،؛بهنقلازستاری
وهمکاران .)2921،
4

مواد قرار دارد .لذا اصالح نگرش؛ بویژه در

اسپیت و همکاران ( )1222نشان دادند که

نوجوانان،یکیازراهبردهایشناختهشدهپیشگیری


آموزش مهارتهای زندگی بر تغییر نگرش

ازاعتیاداست(رفیعیوهمکاران.)2921،اصطالح

دانشآموزاننسبتبهسوءمصرفموادوالکلبر


نگرش از نظر روانشناسان معانی مختلفی دارد و

نوجوانان پسر تغییر ایجاد میکند .روانشناسان به

تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائهشده است

چند دلیل پیشگیری را برتر از درمان میدانند:

(کریمی :)2929 ،ترکیب شناختها ،احساسها و

میدهند که
نخست آنکه ،اغلب بررسیها نشان  

آمادگی برای عمل نسبت به یک موضوع معین

روشهای درمانی اعتیاد چندان
میزان اثربخشی  

(صناعی)2942،؛آمادگیروانیوعصبیکهازراه
تجربه سازمانیافته است و پاسخهای فرد به کلیه
اشیایاموقعیتهایمربوطبهآنهارابهنحویپویا


1

sussman
Henley et al.
3
Hansen
4
Speath et al.
2
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برگشتهای مکرر

امیدوارکننده نیست و اغلب با 

گروههای سنی،
سوءمصرف مواد مخدر در این  

همراه است (مکل للن و همکاران)1221 ،2؛ دوم

توجهزیادیازبرنامهریزانومتخصّصانرابهخود

برنامههای پیشگیری از سوءمصرف مواد در
آنکه  ،

برنامههای
معطوفکردهاست(گلدستون .)2322،1

بهصرفه هستند؛
مقایسهبادرمانازنظر هزینهکامالً 

پیشگیریدرپنج گروهکلیقرارمیگیرند(بهرامی

برنامههای پیشگیری احتمال آسیبهای
سوم آنکه  ،

احسان -2 :)2929 ،رویکرد نشر اطالعات 2؛ -1

میدهند
وخیم دوره بزرگسالی را بشدت کاهش  

رویکرد پرورش عاطفی؛  -9رویکرد جایگزین یا

(ایالونگووهمکاران .)1222،1

بدیل2؛  -4رویکرد نفوذ اجتماعی 3و  -1رویکرد

هماکنون سه راهبرد برای
بهطورکلی  ،


تألیفی نفوذ اجتماعی و افزایش توانایی .22پژوهش

محدودکردن سوءمصرف مواد در اغلب کشورهای


حاضر بر اساس رویکرد اول طراحی شده است.

راههای
جهان وجود دارد-2 :راهبرد قانونی شامل  

هدف این رویکرد ،آگاهی درباره مواد ،آثار آنها،

قانونی جلوگیری از پخش یا استفاده از مواد؛ -1

نگرشهای

پیامدهای مصرف مواد و تقویت 

راهبرد درمانی که پس از معتادشدن افراد برای

بهوسیله دستورالعمل
ضدّمصرف مواد است و  

بازگرداندن بهحالت طبیعی و ترک اعتیاد استفاده

بحثهای گروهی ،نمایش فیلم ،نمایش
آموزشی  ،

میشود و  -9راهبرد تربیتی -آموزشی که روش


برنامههای آموزشی
مواد مخدر ،پوستر ،جزوه و  

هماکنون از جایگاه باالیی
پیشگیرانهای است که  

انجمناولیاومربیانمدرسهاعمالمیشود .

برخوردار است (سیگل و سنا2332 ،9؛ بهنقل از

یکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع

رجایی و بیاضی .)2921 ،از مهمترین فعالیتها

گوناگون ،بهداشت روانی آنهاست .بدون شک،

درزمینۀ راهبرد تربیتی -آموزشی ،آگاهی دادن به

سالمت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و

افراد مختلف جامعه در مورد علل روی آوردن به

کارآمدی هر جامعه ایفا میکند (هالینگشلد و

مواد ،تأثیر داروها ،خطرهای بدنی و روانی-

ردلیچ .)2321 ،22سالمت روانی از سوی سازمان

اجتماعی استفاده از مواد را میتوان برشمرد .در

بهعنوان یکی از اصول اولیه
بهداشت جهانی  

حال حاضر ،بهترین مکان برای انجام چنین

میشود .این
مراقبتهای بهداشت روانی قلمداد  

برنامههایپیشگیرانهایمراکزآموزشیمانندمدارس

بهعنوانتواناییکاملبرای
سازمانسالمتروانیرا 

بهنقلازرجاییو
است(تشانوهمکاران2334،4؛ 

ایفاینقشهای اجتماعی ،روانی و جسمی تعریف

بیاضی .)2921،

میکند و سالمت روان را قابلیت ارتباط موزون و


گرایش به مصرف مواد مخدر در دوران

هماهنگبادیگران،تغییرواصالحمحیطفردیو

نوجوانیوجوانیبیشازسنیندیگراست(گرین

بهطور
اجتماعیوحلتضادهاوتمایالتشخصی 

و اتوسون .)2331،1بنابراین ،موضوع پیشگیری از

6

Goldstone
Information dissemination approach
8
Alternative approach
9
Social influence approach
10
Integrated social influence and enhancement of
abilities
11
Hollingshead & Redlich
7

1

McLellan et al
Ialongo et al
3
Sigel & Sena
4
Teshan
5
Green & Ottoson
2
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منطقی ،عادالنه و مناسب عنوان مینماید .طبق

کیخاونی ( )2922نیز در بررسی وضعیت سالمت

نظرات دانشمندان مختلف ،سالمت روانی؛ یعنی

روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به

سازگاریمداومباشرایطمتغیروتالشبرایتحقق

این نتیجه رسیدند که حدود  19درصد دختران و

اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات محیط در

 92درصدپسراندچاراختالالتروانیهستند .در

حالتغییر،تسلطبرمحیط،درکواقعیات،یگانگی،

برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

استقالل ،رشد و نگرش مناسب نسبت به خود

چشمانداز12سالهبررویکرد
کشوردرراستایسند 

فرحبخشوهمکاران .)2924،
(بهنقلاز :


همهجانبه» و همچنین
«انسان سالم» و «سالمت  

تصویببرنامهجامعارتقایسالمتروانکشور

شاخصهای بهداشت روان؛ بویژه در

ارتقای 

(دوره زمانی  2932تا  )2934توسط وزارت

همهجانبه باموادمخدرو
دانشآموزان ونیزمبارزه 


بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ابالغ آن به

سیاستهای کلی

روانگردان و اهتمام به اجرای 


دانشگاهها،ازجملهاسنادیاستکهاهمیت سالمت

مبارزهباموادمخدردردههپیشروکهپیشرفتو


روان را از طریق آن میتوان حس نمود .در این

نامگذاری
نامگذاری شده،تأکیدشدهاست .
عدالت 

برنامه آمده است که مطابق آخرین مستندات و

 14تا  92مهرماهبهعنوان هفتهسالمتروان ،دلیل

شواهد موجود ،شیوع اختالالت روانی حدود %12

دیگری بر بااهمیت بودن این شاخص است .بر

بیماریهای کشورراشامل

استکهتقریباً%24بار

اساس گزارشهای منتشرشده سازمان جهانی

میشود .این در حالی است که مطابق تعاریف


بهداشت در سالهای  1224و  1223عوامل خطر

جهانی ،سالمت روان  ،تنها نبود اختالالت روانی

سالمت روان ،ازجمله تکامل نامناسب دوران

میشود که
مؤلفههایدیگریراهمشامل 
نیستو 

کودکی ،ازدواج و بارداری نامناسب ،خشونت،

اگر آنها نیز منظور شوند ،بار مشکالت روانی-

پایمال شدن حقوق شهروندی ،والدین دارای

اجتماعی بمراتب بیشتر خواهد بود (وزارت

اختالالت روانی ،مدرسه نامناسب و غیرمراقب،

برایمثال ،بولهری و همکاران
بهداشت)2932 ،؛  

مهارتهایزندگی،کمیسرمایهاجتماعیو

ضعف

( )2929شیوع اختالالت روانی در جمعیت

رفتارهای غیرسالم اجتماعی و تنزل اخالقیات،

روستایی میبد یزد را 21/1درصد ،یوسفی و

مسبب بخش بزرگی از اختالالت روانی است.

همکاران ( )2923میزان شیوع اختالالت روانی

ازجمله تحقیقات مداخلهای درخصوص بهبود

دانشآموزاندختروپسررا92/1درصد،موسویو


سالمت روانی و تغییر نگرش نوجوانان و کودکان

دانشآموزان
همکاران ( )2922شیوع افسردگی در  

نسبتبهاعتیادوموادمخدرمیتوانبهمواردزیر

دبیرستانهای بندرعباس را 44/1

 22-21ساله 

اشارهنمود :

درصد و حسینی و همکاران ( )2923میزان شیوع

طارمیان ( )2922و عبداهللپور ( )2922تأثیر

اختالالت روانی در دانشجویان دانشگاه علوم

مهارتهای زندگی در تغییر

آموزش از طریق 

پزشکیمازندرانرا 12/2درصدگزارشدادهاست

نگرشنوجوانانبهاعتیادرامعناداردانستند.رئیسی

(بهنقلازمسعودزادهوهمکاران.)2929،ساکیو


وهمکاران()2932نیزدرتحقیقخودبهایننتیجه


/پژوهشهایعلومشناختیورفتاری،سالهفتم،شمارهاول،پیاپی(،)21بهاروتابستان 2931

11

رسیدند که برگزاری جلسات حضوری و گروهی

آمدکههرچهار روشپیشگیری میتوانندموجب

آموزش مهارتهای زندگی با تأکید بر مشکالت

ایجادنگرشمنفینسبتبهموادمخدرشوند .

طالق،برایخانوادههاوکودکاندرافزایشسالمت


علّت عمده گرایش نوجوانان و جوانان به

روانی کودکان آنها مؤثر است .ربیعی و همکاران

مصرف مواد مخدر و اعتیادآور ،متغیرهای

( )2931در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که

روانشناختی وهیجانیاست .افرادیکهدرکنترل


آموزیدردانشآموزانبهافزایش


هایچرأت
برنامه

احتمالزیاد به

مهارتهای هیجانی خود ناتوانند  ،
به


مهارتهای خودتصمیمگیری و خودحمایتی منجر


مصرف مواد اعتیادآور روی میآورند (قنبری و

میشود .یکی از پیشنهادهای این تحقیق آن بوده


همکاران .)2931 ،سالمت روانی ازجمله این

است که با توجه به ماهیّت اینگونه برنامههای

متغیرهای روانشناختی و هیجانی است و بهخاطر

ارزان ،ایمن و درعینحال کارا و اثربخش،

اهمیت خاص آن در ارتباط با گرایش نوجوانان

بهکارگیری آن در نوجوانان توصیه میشود .نتایج


بهسمت اعتیاد در پژوهش حاضر بررسی شد.


پژوهش افشارنیا و همکاران ( )2932که بر روی

دورهای از رشد ،همراه با تغییرات
نوجوانی  ،

دانشآموزانپسردبیرستانیکرمانشاه انجامگرفت،


برجسته است که شامل عبور شخص از مرحله

نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی در گروه

طفولیت به بزرگسالی است و طیف سنی 22-12

آزمایش باعث کاهش نمره تغییر نگرش

برمیگیرد .در طی این دوره تغییرات
سال را در  

دانشآموزان نسبتبهسوءمصرفموادمخدرمی-


میگیرد.
روانشناختی واجتماعیصورت 
فیزیکی ،

گردد .این پژوهش آموزش مهارتهای زندگی را

شکلگیری
باتوجهبهاینکهسالهاینوجوانیدوره 

دانشآموزاندر
کنندهای برای 
عنوانعاملحفاظت 


به

ساختار شخصیت فردی و اجتماعی انسان است،

سالهای بعدیبرای پیشگیریازسوءمصرف مواد

آسیبپذیری به

بروز نابسامانیها و ازجمله 

مخدر معرفینمود.آقاباباییوهمکاران()2932نیز

قابلیتهاودرنهایتآینده

اختالالتروانیمیتواند

درپژوهشیباهدف مقایسهاثربخشیچهارروش

و سرنوشت فرد را تحتتأثیر جدی قرار دهد.

پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر بر نگرش و

بنابراین ،در کنار تالشی که برای سالمت جسمی

دانشآموزان مجتمعهایفرهنگی،تربیتی
عزتنفس  


آسیبرسانی به

میشود ،باید عوامل 
فرزندان  

و خوابگاهی کمیته امداد امام خمینی (ره) به این

ساختار روحی و روانی آنها را بهتر درک کرد تا

نتیجه رسیدند که هر چهار روش پیشگیری با

شایستهایرابرایپیشگیریوجبران

راهحل 
بتوان 

اثربخشی متفاوت بر تغییر نگرش نسبت به

آنهایافت(مسعودزادهوهمکاران .)2929،

درحالیکهتنها

سوءمصرفموادمخدرمؤثربودهاند؛

انجامگرفته ،حدود مطالعات
بهمرور  
با توجه  

روشهای آموزش شناختی -رفتاری اجتماعی و


روانشناختیوتأثیرآنهادرگرایش
مرتبطبهعوامل 

عزتنفسمؤثر
مهارتهایزندگیبربهبود 

آموزش

نوجوانان به سمت اعتیاد ،تحقیق حاضر با هدف

دراینتحقیقایننتیجهبهدست

بهطورکلی ،
بودند .

روشهای پیشگیریازاعتیاد(شرکت
بررسیتأثیر 
مهارتهای زندگی ،ارائه

کالسهای آموزشی 

در 
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پوستر و کاتالوگ ،ارسال پیام کوتاه ( )SMSاز

والران)وسپسدرهریکازمناطقمنتخب ،یک

طریقتلفنهمراهوآموزشازطریقنمایشفیلم)

بهصورت تصادفی انتخاب شد .در
یا دو مدرسه  

دانشآموزان پسر دوره متوسطه
بر تغییر نگرش  

مرحله بعد ،از هر یک از مدارس منتخب تعداد 1

استانچهارمحالوبختیارینسبتبهاعتیادومواد

کالس (مجموعاً  12کالس درس ،شامل  9کالس

مخدر و همچنین ،سالمت روانی آنها طراحی شد.

 12نفری 2 ،کالس  12نفری و  21کالس 11

میتوان از راه
سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا  

بهصورت
نفری) انتخاب شدند و در هر کالس  

ارزانقیمت ،نگرش نوجوانان
بیخطر و  
روشهای  


جداگانه یک روش آموزشی (شامل آموزش از

وجوانانرانسبتبهمواداعتیادآوروموادمخدر

طریقفیلم،آموزشازطریقارسالپیامک(،)SMS

تغییر داد یا خیر و اگر آری؛ کدام روش بهترین

آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و آموزش از

نتایج را به دست خواهد داد؟ همچنین ،آیا

مهارتهایزندگی)برای21جلسهاجراشد.

طریق

دانشآموزان نسبت
برنامههایمؤثر درتغییرنگرش 

بهعنوان گروهگواهیا
درهرمدرسهنیزیککالس 

به مواد اعتیادآور تأثیری بر تغییر سالمت روانی

شاهد (کنترل) در نظر گرفته شد ،که به این گروه

دانشآموزان دارند؟تفاوتمطالعهحاضربامطالعه


هیچنوعآموزشخاصیدادهنشد.تعدادکلنمونه

آقابابایی وهمکارانبُعدوسیعتر پژوهشحاضرو

دانشآموز بودکهدرچهار
موردبررسی شامل  122

همچنین ،تفاوت جامعه آماری بررسی میشود.

منطقه آموزشی و در 12کالس درس دایر ،مشغول

جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش آقابابایی و

به تحصیل بودند .قبل و بعد از اجرای مداخالت

دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد و
همکاران  

دانشآموزان نسبتبهاعتیادوموادمخدرو
نگرش 

دانشآموزان
درحالیکه  

ساکندرخوابگاههاست؛ 

همچنین ،وضعیتسالمتروانیآنهاسنجششد.

دانشآموزانی
موردبررسی در پژوهش حاضر  ،

همچنین ،برای خنثیسازی اثر برخی متغیرهای

هستندکهدرکنارخانوادهزندگیمیکنند .

زمینهایمثلسنومنطقهسکونت،ایندومتغیردر
تحلیل کوواریانس بهعنوان متغیر کنترل در نظر

روش پژوهش

گرفتهشدند .

پژوهش حاضر بهلحاظ طرح از نوع تحقیقات

مهارتهایی ،از

مهارتهایزندگی،

درخصوص

نیمهتجربی است .جامعه آماری پژوهش کلیه


قبیل :خودآگاهی و همدلی ،تصمیمگیری ،نه گفتن

دانشآموزان پسردورهمتوسطهاستانچهارمحال و


در برابر درخواستهای غیرمنطقی ،تفکر نقادانه و

بختیاریدرسال2931هستندکهتعدادآنها12112

خالق ،برقراری ارتباط مؤثر ،مقابله با استرس،

نفراست .
برای انتخاب نمونههای موردنیاز ،از روش

2

کنترل خشم و جرأتمندی آموزش داده شد  .این
2

منبع مورداستفاده برای آموزش مهارتهای فوقالذکر کتب منتشرشده

چندمرحلهای استفاده شد.در

نمونهگیری خوشهای 


ویژه دانشآموزان توسط وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشی و

خوشهای ،ابتدا

نمونهگیری 
گام اول با استفاده از  

تربیتبدنی،دفترمشاورهامورتربیتیوتحصیلیبودهکهدرسال2923

چهارمنطقهآموزشی(ناحیه2و1شهرکرد،بروجن

توسطنشرطلوعچاپشدهاست .
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مهارتها مبتنی بر  22مهارت اساسی زندگی


پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ

(بهنقل از:
موردنظر سازمان بهداشت جهانی است 

برابر  2/22گزارش دادند .آقابابایی و همکاران

مهارتها

رئیسی و همکاران .)2932 ،در تمامی 

()2932نیزمقدارضریبآلفایکرونباخ برایاین

مباحثمرتبطبهاعتیادوموادمخدرگنجاندهشد.

ابزار را  2/22گزارش دادند .در پژوهش حاضر

محتوای پیامکهای تلفنی ،پوسترها و کاتالوگها

پیشآموزشبرابربا
مقدارضریبآلفایکرونباخدر 

توسط گروه پژوهش (نشستی چهار جلسهای)

پسآموزش برابر با  2 /224و مقدار
 2/241و در  

گونهای انتخابشدکه تفاوتزیادیبامحتوای
به 


پیشآموزش و
ضریب همبستگی بین نمرات  

مهارتهای زندگی نداشته باشد؛ جز از نظر حجم


بهدستآمد .
پسآموزشبرابربا 2/243


فیلمهای آموزشی نیز با توجه به
محتوا .محتوای  

 -1پرسشنامه سنجش سالمت عمومی :این

فیلمهای موجود در آرشیو صداوسیما ،نیروی


پرسشنامه توسط گولدبرگ و هیلیر در سال 2321

انتظامی و سازمان آموزش و پرورش و از طریق

ساختهشدوشامل 12سؤال است کهدرمقیاس4

بحثگروهیتوسطگروهپژوهشانتخابشد .

بهطوریکه
میشود؛  
نمرهگذاری  
درجهای (  )2-9


ابزار پژوهش :در این پژوهش از دو ابزار
استاندارداستفادهشد :

نمره کلی آزمون از  2تا  24متغیر است و نقطه
برشآنبرایخردهمقیاسها3وبراینمرهکل19


 -2پرسشنامه نگرشسنج نسبت به اعتیاد :برای

پایینتر
میشود .هرچه نمره آزمودنی  
درنظر گرفته  

دانشآموزان نسبتبهموادمخدرو
سنجشنگرش 

باشد،فردازسالمتروانیبهتریبرخوردارخواهد

اعتیاد از این پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامه

بود (مسعودزاده وهمکاران.)2929،اینپرسشنامه

بهنقل از آقابابایی و
که توسط بهرامی (2922؛  

چهار خردهمقیاس هفت سؤالی دارد که بهترتیب

همکاران)2932،درایرانساختهورواوپایاشده

نشانه های جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد


استودارایهفت عاملمختلفاست کهعبارتند

اجتماعی و افسردگی را میسنجد (گلد برگ و

از:نگرشنسبتبهمصرفموادمخدر( 22گویه)،

هیلر2323 ،؛ بهنقل از کوهی و همکاران.)2939 ،

نگرشنسبتبهعلتمصرفموادمخدر( 3گویه)،


اینپرسشنامهدرایرانتوسطپاالهنگویعقوبیدر

نگرش نسبت به فرد معتاد ( 22گویه) ،نگرش

روانپزشکی تهران
سال  2924در انستیتوی  

نسبت به شخصیت فرد معتاد ( 9گویه) ،نگرش

هنجاریابی شد .مطالعات مختلفی گویای پایایی

اجتماعنسبتبهاعتیاد( 1گویه)،نگرشنسبتبه

باالیاین پرسشنامههستند.ضریبآلفای کرونباخ

ترک اعتیاد ( 4گویه) ،نگرش نسبت به عواقب

برای کل مقیاس برابر با  2/22گزارششده

مصرف مواد ( 2گویه) .هرچه نمره آزمودنی

است(بحرینیان و حسینی .)2924 ،مقدار آلفای

پایینتر باشد ،فردنگرشمنفیترینسبتبهاعتیاد


کرونباخدرپژوهشحاضرقبلوبعدازمداخلهبه

و مواد مخدر خواهد داشت .یونسی و محمدی

ترتیب برابر با  2/223و  2/323و همچنین،

(2921؛ به نقل از آقابابایی و همکاران)2932 ،

همبستگیبیننمراتقبلوبعدازمداخلهبرابربا
بهدست
 2/119با مقدار معناداری کمتر از   2/222
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فوقالذکر قبلازاجرایپژوهش
آمد.دوپرسشنامه 

نرمافزار آماری
گردآوریشده از  

دادههای 
تحلیل  

توسطواحدحراستآموزشوپرورشتأییدشد.

 SPSS20استفادهشد .

دادههای گردآوری شده
تجزیهوتحلیل  

برای 
درراستای اهدافپژوهش ،بعدازتوصیفوضعیت
هر یک از آزمودنیها در شاخصهای موردبررسی
آزمونهای استنباطی استفاده شد .برای این

از 
منظور ،ازتحلیلکوواریانس(برای تعدیلوکنترل
پیشآموزش) استفاده شد .برای تجزیه و
نمرات  

یافتهها

:آموزشروشهایپیشگیری

فرضیه اول تحقیق
از اعتیاد اثر معناداری بر نگرش دانشآموزان دوره
متوسطهنسبتبهموادمخدرواعتیاددارند .

جدول  .1تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمره نگرش به اعتیاد در روشهای مختلف مداخله
منبع تغییرات

Df

 SS

 MS

F

p

مجذور اتا

توان آماری

پیشآموزش 


2

 1/92

 1/92

 9/41

 2/219

 2/11

 2/32

روشهایمداخله 


4

 21/39

 9/19

 22/19

 2/222

 2/12

 2/22

جدول  .2نتایج آزمون  LSDبرای مقایسه یکبهیک میانگین نگرش کلی به اعتیاد و مواد با کنترل نمرات پیشآموزش
فیلم 

پیامکوتاه) (SMS

پوستروکاتالوگ 

 --

 --

 --

 --

مهارتهایزندگی 


 2/243

 --

 --

 --

فیلم 

 2/222

 2/211

 --

 --

پیامکوتاه) (SMS

 2/412

 2/222

 2/221

 --

گروهکنترل 

 2/221

 2/222

 2/222

 2/211

نوعمداخله 

مهارتهایزندگی 

پوستروکاتالوگ 

کوواریانس ( )NCOVAمشخص شد .نتایج نشان
جدول  .3میانگینهای تعدیلشده نگرش به اعتیاد پس
از مداخله

داد که بین میانگین نمره نگرش کلی به اعتیاد در
گروهها ،مداخله از طریق پوستر و کاتالوگ با هر


روشمداخله

میانگین 

پوستروکاتالوگ

 1/13

مهارتهایزندگی


 2/32

آموزشفیلم

 1/21

معنیداری وجود داشت .بین گروه
تفاوت آماری  

ارسالپیامکوتاه)(SMS


 1/11

مهارتهای زندگی با هر یک از

دریافتکننده 


گروهکنترل

 1/93

دریافتکننده پیامک()p>2/222وگروه

گروههای


طبقجداول()1(،)2و()9بررسیاثرهریک
روشهای گوناگونآموزشپیشگیریبرنگرش
از 
دانشآموزان باحضورگروهکنترلوهمچنین،
کلی 
پیشآموزش از طریق تحلیل
کنترل نمرات  

دریافتکننده فیلم ( )p>2/222و

گروههای 
یک از  
مهارتهایزندگی ()p=2/243

دریافتکننده 

گروه

معنیدار وجود
کنترل ( )p>2/222تفاوت آماری  
داشت .بین گروه دریافتکننده فیلم با هر یک از
دریافتکننده پیامک()p=2/221وگروه

گروههای

دریافتکننده پیامک

کنترل()p>2/222و بین گروه
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با گروه کنترل نیز تفاوت آماری معنادار وجود

فرضیهاولتحقیقتأییدشد.

دستآمده،
داشت ( .)p=2/211با توجه به نتایج به 
جدول .4تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمره سالمت روانی در روشهای مختلف مداخله
منبعتغییرات 

Df

 SS

 MS

F

p

مجذوراتا

توانآماری 

پیشآموزش 


2

 22/14

 22/14

 9/94

 2/229

 2/11

 2/23

روشهایمداخله 


4

 2232/9

 424/12

 1/21

 2/213

 2/12

 2/29

جدول  .5نتایج آزمون  LSDبرای مقایسه یکبهیک میانگین سالمت روانی با کنترل نمرات پیشآموزش
نوعمداخله

پوستروکاتالوگ

مهارتهایزندگی


فیلم

) (SMSپیامکوتاه

پوستروکاتالوگ 

 --

 --

 --

 --

مهارتهایزندگی 


 2/41

 --

 --

 --

فیلم 

 2/222

 2/221

 --

 --

پیامکوتاه) (SMS

 2/129

 2/112

 2/121

 --

گروهکنترل 

 2/211

 2/222

 2/222

 2/213

آماری معناداری وجود دارد ( .)p =2/213نتایج
جدول  .6میانگینهای تعدیلشده سالمت روانی پس
از مداخله

روش مداخله

میانگین

آموزش فیلم

21/14

مهارتهای زندگی

22/13

پوستر و کاتالوگ

12/33

ارسال پیام کوتاه)(SMS

22/1

گروه کنترل

12/11

فرضیه

دوم

تحقیق :آموزش روشهای

پیشگیری از اعتیاد اثر معناداری بر ارتقای سالمت
روانیدانشآموزاندورهمتوسطهدارند .

طبقجداول()1(،)4و()1بررسیاثرهریک
روشهای گوناگونآموزشپیشگیریبرسالمت
از 
دانشآموزان با حضور گروه کنترل و
روانی  
پیشآموزشازطریقتحلیل
همچنین،کنترلنمرات 
کوواریانس()ANCOVAمشخصشد .نتایجنشان
گروههای مختلف
دادکهبینمیانگینسالمتروان 
دانشآموزان با توجه به روشهای مداخله ،تفاوت


حاصل از انجام آزمون تعقیبی ( LSDجدول )1
ارائهشده است.با
دوبهدوی گروهها  
بهمنظور مقایسه 

یافتههای موجود در این جدول بین
توجه به  
دانشآموزانگروه«فیلم»
میانگیننمرهسالمتروان 
دانشآموزان گروه
و «کنترل» ()p =2/222؛ بین  
مهارتهایزندگی»و«کنترل»()p=2/222تفاوت

«
گروهها
آماری معناداری بهدست آمد .بین سایر  
تفاوت آماری معناداری وجود نداشت .با توجه به
دستآمده،فرضیهدومتحقیقتأییدشد .
نتایجبه 

نتیجهگیری

بحث و
ساسیافتههایپژوهش،ازبینچهارروش

برا
مداخلهدرراستایپیشگیریازاعتیادوتغییرنگرش
دانشآموزان نسبت به اعتیاد و مواد مخدر ،روش

کالسهایآموزشمهارتهای

شرکتحضوریدر
زندگی و روش آموزش از طریق فیلم تأثیر
معناداریبرتغییرنگرشدانشآموزاننسبتبهمواد


اثربخشیچهارروشپیشگیریازسوءمصرفموادبرنگرشنسبتبهموادمخدروسالمترواندانشآموزان 12/


واعتیادداشت.ایننتایجبایافتههایطارمیان

مخدر

دانشآموزان
معناداری بر وضعیت سالمت روانی  

( ،)2922عبداهللپور ( ،)2922آقابابایی و همکاران

پسر دوره متوسطه داشته است .با این حال ،باید

( ،)2932رئیسی و همکاران ( ،)2932افشارنیا

دانشآموزان موردبررسی در
تأکیدشودکهوضعیت 

( )2932و اسپیت ( )1222همسوست .طبق نتایج

پژوهش حاضر قبل و بعد از مداخله در وضعیت

دستآمده توصیه میشود درراستای پیشگیری
به 


مطلوبی قرار داشت؛ ولی با این حال مداخله

اولیه از بالی خانمانسوز اعتیاد ،برنامهریزان و

انجامگرفته ارتقای این وضعیت مطلوب را موجب


سیاستگذارانمرتبط،برنامههایپیشگیرانه،ازطریق


شد .این یافته با نتایج رئیسی و همکاران ()2932

ردههای آموزشی مهارتهای
شرکت حضوری در  

همخوانیدارد .

زندگی و آموزش از طریق فیلم و مشاهده را از
دوران کودکی آغاز کنند و تا زمان درونیشدن


نتیجهگیری 


چنین مهارتهایی در افراد ادامه دهند .همچنین،

دستآمده ،شرکت حضوری در
طبق نتایج به 

آموزمحور که
ش 
استفاده از روشهای آموزشی دان 

مهارتهایزندگیوآموزشاز

کالسهایآموزش


نقش فعّال دانشآموزان در آن بارزتر باشد ،در

طریق فیلم و مشاهده ،تأثیر معناداری در تغییر

اولویت قرار گیرد .اگر دانشآموزان از راههای

نگرش و سالمت روان دانشآموزان داشته است،

مختلف در اجرای برنامه مشارکت داشته و خود

شودوزارتآموزشوپرورش


بنابراین،پیشنهادمی

داراجرایچنینبرنامههاییباشند،بدونشک


عهده

بهصورت رسمیو
در برنامهدرسیهفتگیمدارس 

نسبت به اهداف مداخله احساس مالکیت بیشتری

غیررسمی به آموزش مهارتهای زندگی توسط

خواهند نمود و درنتیجه ،پیامدهای مثبتی بهبار

مشاوران متخصّص و آگاه بپردازد و برای اوقات

خواهدنشست .

برنامههای مفرح ،سازنده و
دانشآموزان  ،
فراغت  

استفاده از دو روش مداخله ،شامل :ارسال

جذاب طراحی نماید .همچنین ،درزمینۀ آموزش

پیامک()SMSوآموزشازطریقپوستر،کاتالوگ

روشهایپیشگیریازآسیبهایاجتماعی،وزارت


دانشآموزان
و بروشور تأثیری بر تغییر نگرش  

آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت ،درمان و


میرسد
نسبتبهاعتیادوموادمخدرنداشت.بهنظر 


آموزشپزشکی،سازمانبهزیستیونیرویانتظامی

مکانیزم عمل روش ارسال پیامک و کاتالوگ،

رابطه تنگاتنگی با خانوادهها داشته باشند و این

پوستروبروشورمتفاوتاست؛ چونپیامکصرفاً

ارتباط بیشتر جنبه آموزشی داشته باشد تا

متنی(نهتصویریویاچندرسانهای)استکه

پیامی

بهتنهایی نمیتواند
اطالعرسانی  
اطالعرسانی؛ زیرا  


در حجم مطالب قابل ارسال آن محدودیت وجود

در تقویت کارکرد خانوادهها تأثیر داشته باشد .در

پسخوراند از طریق آن امکانپذیر
دارد و تبادل  

برنامهریزی تألیف کتب
ضمن ،سازمان پژوهش و  

نیست .همچنین ،نتایج نشان داد که از بین

درسیوزارتآموزشوپرورشدرتدوینمحتوای

روشهای مداخله پیشگیری از اعتیاد ،آموزش از


انشآموزان از اعتیادو
آگاهسازی د 
دروسنسبتبه 

مهارتهای زندگی تأثیر

طریق فیلم و آموزش 

آنها نسبت به آن و
مواد مخدر و تغییر نگرش  
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دانشآموزان،
همچنین،حفظوارتقایسالمتروان 

سوءمصاارفمااوادمخاادر.مجموعااهمقاااالت

پیامهایاین
اقدامجدیبهعملآورد.یکیدیگراز 


دومااینکنگاارهاعتیااادوآساایباجتماااعیو

دانشآموزان نسبتبه
پژوهش ،آناستکهنگرش 

روانشناختی،دانشگاهخوارزمی،ص .11


مواد مخدر و اعتیاد منفی است و سالمت روان

آقابابایی،ع.؛جاللی،د.وساعیدزاده،ح.ر.)2932(.

دانشآموزان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و


مقایسااهاثربخشاایچهااارروشپیشااگیریاز

روشهای آموزش از طریق فیلم و مهارتهای


سوءمصرفموادمخدربرنگرشوعزتنفاس

زندگینیزدرتغییرنگرشنسبتبهموادمخدرو

دانشآماوزانمجتماعهاایفرهنگای،تربیتایو

دانشآموزان
همچنین ،حفظوارتقای سالمتروان 

خوابگاااهیکمیتااهاماادادامااامخمیناای(ره).

تأثیر مثبت دارد .همین یافته کافی است تا به

فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصارفماواد،ساال

آموزش و پرورش

برنامهریزان و کارشناسان حوزه 


ششم،ش،12ص .41-92

این آگاهی را اعالم دارد که وضعیت فعلی نقطه

بحرینیان،س.ع.ومحمدحسینی،ا.)2924(.تعیاین

شروعی برای پیشگیری و جلوگیری از ورود

ارتباطبینسالمتروانوشیوههاایمادارادر

خانمانسوز است.

دانشآموزان بهداماعتیادوبالی


دانشجویانجدیدالورود.فصالنامهپاژوهشدر

دانشآموزان با استفاده از
اگر در زمان فعلی  

پزشااکی،دانشااگاهعلااومپزشااکیوخاادمات

دورههای
برنامههای پیشگیرانه واکسینه شوند ،در  

بهداشتیدرمانیشهیدبهشتی،سالهشاتم،ش

بعدی زندگی نیز براحتی در برابر اعتیاد و مواد

،9ص .112-141

مخدردوامخواهندآورد .

تشکر و قدردانی 

بهرامااایاحساااان،ه.)2929(.اعتیاااادوفرایناااد
پیشگیری،تهران:سمت.
پاشاشریفی،ح.ورضایی،ن.)2922(.رابطاهباین

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی دفتر

نگرشبهموادمخادرباانااایمنیدرخاانواده.

تحقیقاتکاربردینیرویانتظامیاستانچهارمحال

فصلنامهپژوهشروانشناختی،سالاول،ش،1

و بختیاری است؛ بنابراین ،جا دارد از مسؤوالن

ص.21-22

محترم آن دفتر و همچنین ،کارشناسان ،مدیران

خلیلااای،ا.وساااهرابی،ف.)2923(.اثربخشااای

دانشآموزانعزیزیکهمارادر
مدارس،مدرسانو 

آموزشمهارتهایتفکارانتقاادیبارنگارش

انجاماینمطالعهیارینمودند،تقدیروسپاسگزاری

دانشآموزاننسبتبهسوءمصرفموادمخادر.

کنیم .

فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصارفماواد،ساال


منابع

پنجم،ش،22ص .221-32
ربیعی،ل.؛مسعودی،ر.؛مقدسی،ج.؛خیری،ف.و

افشارنیا،ک.؛آقابیگی،ح.؛رضاایی،ح.ودرکاه،م.

اشاارفالاادین،ح.)2931(.شااناختاثربخشاای

(.)2932اثربخشیآموزشمهارتهای زنادگی

برنامهجرأتورزیمدرسهمحوربرمهارتهای

باارتغییاارنگاارشدانااشآمااوزاننساابتبااه

خودتصمیمگیریوخودحمایتیداناشآماوزان
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دبیرسااتانی.مجلااهدانشااگاهعلااومپزشااکی

ازسوءمصرفموادمخدردردانشآموزانساال


شهرکرد،سالپانزدهم،ش،2ص .12-22

اولراهنمااایی.مجلااهعلماایدانشااگاهعلااوم

رجایی،ع.وبیاضی،م.ح.)2921(.تأثیریکبرنامه
پیشااگیریازاعتیااادباارعاازتنفااس،نگاارش،

پزشکیزنجاان،ساالششام،ش،21ص-22
 .22

گرایشوآگاهینوجواناندرسوءمصرفمواد.

عباااداهللپاااور،م.)2922(.اثربخشااایآماااوزش


فصاالنامهدانااشوپااژوهشدرروانشناساای،

مهارتهایزندگیبرتغییرنگرشدانشآموزان

دانشگاهآزاداسالمیواحادخوراساگان،ساال

مقطااعدبیرسااتانشااهرساایرجاننساابتبااه

هشتم،ش،92ص .22-22

سوءمصرفماواد.مجلاهاعتیاادپژوهای،ساال

رفیعی،ح.؛جزایری،ع.؛نظری،م.ع.وسلیمانینیا،

دوم،ش،2ص .14-99

ل.)2921(.خواصروانسنجانهمقیاسسنجش

فاارحبخااش،س،.غالمرضااایی،س.ونیااکپاای،ا.

نگرشنوجوانانبهاعتیاد.فصلنامهتوانبخشای،

(.)2924رابطااهبااینسااالمترواناایوبرخاای

دورههشتم،ش،2ص .12-42

متغیرهااایزمینااهایدردانشااجویاندانشااگاه

رئیسی،ر.؛گنجی،ف.؛شاهمرادی،ر.؛ماردانپاور،

لرستان.فصلنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلاوم

کویی،ا.؛فانیان،ن.ونیکفرجاد،

ا.؛شمیان،آ.؛ن

پزشکیلرستان،سالهفتم،ش،4ص .21-23

م.)2932(.تااأثیرجلساااتمشاااورهحضااوری

قنبریطلب،م.؛قنبری،ع.؛طهماسابیکهیاانی،ف.

آموزشمهارتهاایزنادگیبارساالمتروان


ونااادریلردجااانی،م.)2931(.رابطااههااوش

فرزندانخانوادههایطالق.مجلهدانشگاهعلوم

هیجانیبااستعداداعتیاددانشآموزانپساردروه

پزشااکیشااهرکرد،سااالچهااااردهم،ش،4

پاایشدانشااگاهیشهرسااتانشااهرکرد.مجلااه


ص .92-92

دانشگاهعلومپزشکیشهرکرد،ساالپاانزدهم،

سااااکی،ک.وکیخااااونی،س.)2922(.بررسااای

ش،9ص .93-99

وضعیتساالمتروانایدانشاجویاندانشاگاه

کاظمیاااااااان،س.)2939(.اثربخشااااااایروش

علومپزشکیایالم.مجلهعلمیدانشاگاهعلاوم

درمانشناختیمبتنیبرذهنآگااهیبارمیازان

پزشااکیایااالم،سااالدهاام،ش94و،91ص

سالمتعمومیمعتادانخوددرمانجو.فصلنامه

 .21-22

علمیپژوهشیپژوهشهاایعلاومشاناختیو

سااتاری،ب.؛اعظاام،ا.ومحماادی،م.ع.)2921(.
بررسیمیزانگرایشبهاعتیاددرسانینبااالی

رفتاریدانشاگاهاصافهان،ساالچهاارم،ش،2
ص .231-222

دهسالدرسال2922اساتاناردبیال.فصالنامه

کوهی،س.؛اعتمادی،ع.وفاتحیزاده،م.)2939(.

رفاااهاجتماااعی،سااالسااوم.ش،3ص-119
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