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فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

 29، شماره هفتمسال 

 
 

 حامد برماس دكتر

 
آموزش  ةدور يو اجرا يابي، ارزيطرح حاضر با هدف طراح طرح مسأله:

افته يآموزان مقطع متوسطه انجام  دانشي از سوء مصرف مواد مخدر برا يريشگيپ
 .است

آزمون با گروه گواه  آزمون ـ پس آزمايشي پيش روش تحقيق، طرح نيمه روش:
 ينظر يمبان يمواد مخدر، پس از بررسآموزان به  سنج دانش نگرشباشد.  مي

دوره،  يد. جهت اجرايگرد يطراح ين به صورت مقدماتيشيپ يمرتبط و ابزارها
 يپس از اجرا .سوم انتخاب شدند يةپارستان در يآموزان مقطع دب گروه از دانش 2
 يشيگروه آزما يجلسه برا 4 يط يآموزش ةها دور گروه يآزمون بر رو شيپ

 t يها ها با استفاده از آزمون ت، دادهيد. در نهايآزمون اجرا گرد برگزار و سپس پس
 .قرار گرفت يانس مورد بررسيل كو واريمستقل وتحل

از سوء  يريشگيكه دوره آموزش پ يآموزان شان داد كه دانشها ن افتهي ها: يافته
سوء به ي تر ينگرش منف (،يشيمصرف مواد مخدر را گذراندند )گروه آزما

 ده )گروه گواه( دارند. يخدر را از گروه آموزش ندمصرف مواد م
ها و در نظر  كه دورة فرد ـ مدار، پس از بررسي ساير دوره با توجه به اين نتايج:

شناسي رسيده است و  ها طراحي و به تأييد اساتيد روان گرفتن نقاط قوت و ضعف آن
اثبات گرديده، اجراي  كه اثر بخشي آن در طرح نيمه تجربيِ اجرا شده، با عنايت به اين

 شود. آموزان مقطع متوسطه در سطح پيشگيري اوليه پيشنهاد مي دوره براي دانش
 

 آموزان مقطع متوسطه ، دورة آموزشي، دانشمواد مخدر ، سوء مصرفيريشگيپ ها: د واژهيكل

 15/8/87تاريخ پذيرش:   14/6/86تاريخ دريافت: 

                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج ضو هيأت علميع ،تربيتيشناس  دكتر روان <hamed.barmas@kian.ac.ir> 

مدار در ي فرد ـ وزشآم ةدور ييکارا
 از سوء مصرف مواد مخدر يريشگيپ



 29شماره  ،هفتماجتماعي، سال  رفاهفصلنامة علمي پژوهشي 

 

52 

 مقدمه

فراتر نهاده و  يشناخت و روان يفرد از مرز اختالالتسوء مصرف مواد مخدر، امروزه پا را 
اقشار مختلف  يريوع روز افزون، درگيل شده است. شيتبد يك معضل اجتماعيبه 

زان را بر آن ير در مصرف، تنوع گسترده و كاهش سن ابتال، دانشمندان و برنامه ياجتماع
 ند.ينما ييجو داشته تا نسبت به حل آن چاره

ات و ينظر ياز مصرف مواد بوده است. طراح يريشگيدر پبي دو دهة اخير، انقال
اقشار گوناگون جامعه،  يمختلف و برا يه در كشورهاياول يريشگيپ يمتعدد برا يها برنامه

 ها بوده است. ن كوششيدستاورد ا
، آموزش مقاومت يزندگ يها ، آموزش مهارتيترس، هنجار يالقا يكردهايرو
چه در  ياريبس يها ها، همه و همه در پژوهش منتج از آن يزشآمو يها و برنامه ...ياجتماع
كه به اند  دادهنشان  قرار گرفته است. مطالعات يابيارز مدت و چه در درازمدت مورد كوتاه

ات يا نظريه يبه نظر يابيتا دست يها، راه دراز از برنامه يقابل توجه برخ يرغم سودمند
 است. يباق يقابل اعتماد آموزش يها منسجم و برنامه

مهمي در بهبود  پيشگيري، فعاليت بسيار ةهاي آموزشي در حوز شناسانة برنامه بررسي آسيب
نظري در لحاظ نمودن عوامل متعدد دخيل در برخي  هاي آموزشي است. شايد بتوان تنگ برنامه

 ها دانست.  هاي آموزشي را اساس اين ضعف از رويكردهاي نظري و به تبع آن در برنامه
هاي آموزشي پيشين، و بر مبناي تلفيق  ش حاضر، با در نظر گرفتن كاستيپژوه

هاي قبلي ـ به طور عمده تئوري عوامل خطر ـ به طراحي، تدوين و ارزشيابي دوره  تئوري
 آموزشي فرد ـ مدار پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر پرداخته است.

 يچارچوب نظر( 1

ا دست كم ي ـ يريشگيات سوء مصرف و پينظر يحاضر، ابتدا تمام جهت انجام طرح
 يه و اصول اساسيعطف هر نظر ةگرفت. نقط ل قراريو تحل يمورد بررسها ـ  آن نيتر مهم

 يپژوهشگر، به صورت منسجم برا ةموارد مذكور همراه با تجرب ،در هركدام استخراج شده
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ق يلفاست از ت يا به دست آمده مجموعه ةب مجموعين ترتيد. بدين گردياجرا تدو
 يگر غن پژوهش ةات مختلف و تجربيمتعدد كه از موارد مشترك و متفاوت نظري ها يتئور

 شناسان قرار گرفته است.  تن از روان 5د ييشده و مورد تأ
 يريشگيپ ةعمد يكردهايات سوء مصرف و رويمذكور ابتدا نظر ةدور يطراح يبرا

 شوند. يمطرح م
بندي  دستة عمده طبقه 4توان در  ء مصرف را ميبنابه گفتة ليتري و همكاران، نظريات سو

هاي رابطة شخص با ديگران؛ ج(   هاي رابطة شخص با خود؛ ب( نظريه نمود: الف( نظريه
 (.1984هاي رابطة فرد با محيط )ليتري و همكاران،  هاي رابطة شخص با جامعه و د( نظريه نظريه

را  يشنهاديپ ةدور ينظر ينامب ةكرد، عمديات مطرح، دو رويكردها و نظرين روياز ب
كرد يرو يگريو د ((Botvin, et al. 1982 يزندگ يها كرد مهارتيك رويدهد.  يپوشش م

 (.2002)هاوكينزوهمكاران  ةكنند عوامل خطر و محافظت
ي آموزش فرد ـ مدار پيشگيري از سوء مصرف مواد شنهاديپ ةبه دور يابيدست يبرا

و  ات مطرح شدهي، با توجه به نظردي و اجتماعيمخدر مبتني بر عوامل قابل كنترل فر
ش افراد به سوء مصرف مواد مخدر را، يگذار در گرا ريتوان عوامل تأث يها، م پژوهش ةنيشيپ

 م نمود. يرقابل كنترل تقسيو قابل كنترل و غ يو اجتماع يبه فرد
سوء مصرف مواد مخدر را با توجه به خود،  ةات عمدينظر يبند ، دسته1جدول 

 دهد. يعت نشان ميگران، جامعه و طبيد
به عنوان را ـ  عوامل خطر يةقابل كنترل نظر يو اجتماع يعوامل فرد ،2 ول شمارةجد

 يشنهاديپ ةدور ينظر ياز مبنا يا ات مطرح شده، كه بخش عمدهين نظريتر از جامع يكي
 دهد. ينشان م ـاز آن برگرفته شده است 

ات مطرح شده در ير نظريقابل كنترل سا يو اجتماع يعوامل فرد 3شمارة  جدول
 دهد. يرا نشان م 1 شمارة جدول

ي مداخالت براها  آن قابل كنترل كه امكان آموزش يو اجتماع ين، موارد فرديا پس از
، ي/ ذهنيو در سه سطح شناخت يو اجتماع يباشد، در دو بعد فرد يم پذير فردي امكان
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 شدند.  يبند ميتقس ،ي/ رفتاريو مهارت يجاني/ هيعاطف
از سوء  يريشگيمدار پ ـ آموزش فرد يشنهاديپ ةدور يمحتوا ،5 و 4شمارة  جداول

 دهد. يمذكور، نشان م يبند ميتقس يمصرف مواد مخدر را بر مبنا
 ةتجربها،  پژوهش ةنيشيات و پيبه دست آمده از نظر يبر محتوا ن دوره عالوهيا

 سازد. يس مها كار با معتادان، منعك گر را در سال پژوهش
 

 عتيگران، جامعه و طبيات با توجه به خود، دينظر يبند  : دسته1جدول 

 طبيعت جامعه ديگران خود خالصة عنوان پردازان نظريه

    * نظرية نارسايي شخصيت آسوبل

  *   نظرية تأمين اجتماعي بكر

 *    نظرية اعتياد به لذت بژروت

   *  گر نظرية محيط اخالل چين

   *  ظرية سوگ ناقصن كلمن

 *    ديدگاه نارسايي متابوليك دل ونيزواندر

  *   نظرية رفتار آموخته فردريك

    * نظرية كنترل شناختي گلد

    * نظرية عادت بد گوودوين

    * گانه نظرية الگوهاي چند گورساچ

    * نظرية وجودي گريوز

  *   نظرية انطباقي هندين

   *  جتماعيروي ا نظرية كج هيل

 *    شناختي نظرية ريتم زيست هوچ هاوزر

   *  چارچوب تعاملي هيوبا وينگارد وبنتلر

   *  نظرية رفتار مسأله دار جسر و جسر

   *  نظرية خرده فرهنگ مواد جانسون

 *    شناسي زيستي نظرية انسان ژوناس و ژوناس
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 1ادامة جدول 

   *  نظرية مراحل رشدي كندل

   *  انگاري نظرية خود خوار نكاپال

    * نظرية اگو/ خود خانتزيان

    * نظرية اعتياد عمومي ليندسميت

   *  نظرية نوجوانان بيش فعال لوني

  *   شناسي نظرية جامعه لوكاف

 *    شناختي نظرية عصب دارو مارتين

   *  نظرية تركيب تأثيرات مك آليف وگوردن

    * نظرية سازش ميلك من

  *   نظرية اضطراب موفقيت ميزرا

   *  نظرية تجربيات اعتيادآور پيلي

 *    شناختي اجتماعي نظرية عصب زيست پريسكات

  *   ديدگاه تاريخ طبيعي رابينز

 *    نظرية ژنتيك شاكيت

 *    هاي افيوني ديدگاه گيرنده سايمن

    * پذيري و آمادگي نظرية دسترس اسمارت

    * رية تأثيرات ادراك شدهنظ اسميت

    * نظرية مضمون زندگي اسپاتز و شانتز

   *  نظرية خانواده استنتن

   *  نظرية عزت نفس اشتفن برگ

   *  اي نظرية فرايندهاي چرخه ون دايك

   *  سازي نظرية شرطي وايكلر

  *   نظرية نقش وينيك

    * نظرية ساختار دفاعي ورمسر

  *   كنترل اجتماعي نظرية زينبرگ
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 عوامل خطر ية( در نظريو اجتماع يعوامل قابل كنترل )فرد :2جدول 

 عوامل قابل كنترل

 اجتماعي فردي

 اي: عوامل تاريخي/ زمينه

 بودن،    ي: مذهب/ مذهبيشناخت تيعوامل جمع 

        ----------:    يشناخت ستيعوامل ز

            ----------:    يت فرهنگيهو

        ----------:    يطيعوامل مح

  :عوامل اجتماعي

 ،                        يليت تحصيعوامل مرتبط با مدرسه: وضع

                                                      ----------:    يعوامل خانوادگ

                                                          ----------ها:     ر رسانهيتأث

                                                      ----------ر همساالن:    يتأث

 عوامل فردي:

 ،مصرف مواد يامدهايانتظارات فرد در موارد: پ 

وع مصرف، يزان شين، ميمصرف مواد توسط والد

                                      ها و باورها در مورد مصرف مواد                  نگرش

 يفرد يها ها و مهارت ييضعف در توانا

/ حل مشكل، مهار اضطراب، مهار يريگ مي)تصم

ها،كنترل خود  ، حل كشمكشيخشم، كنترل فرد

                ي(گذار ، هدفيعاطف

                                   ----------:    ياجتماع يها ضعف در مهارت

)وجود مشكالت در(: خود  يشناخت عوامل روان

، يريخود پنداره، خطر پذ -، عزت نفسييكارا

، برداشت فرد يشناخت روان يسازگار -يسالمت روان

 .يزندگ يها تياز موقع

 اي: عوامل تاريخي/ زمينه

     -----------:    يشناخت تيعوامل جمع 

           ----------:    يشناخت ستيعوامل ز

                  ----------:    يت فرهنگيهو

                    ----------:    يطيعوامل مح

 :عوامل اجتماعي

 يعوامل مرتبط با مدرسه: ارزش قائل شدن برا 

 وند با مدرسه                    يمدرسه، گسستن پ

                ----------:    يعوامل خانوادگ

 كنندگان مواد،               از مصرف يالگو بردارها:  ر رسانهيتأث

                                                              ----------ر همساالن:    يتأث

 :عوامل فردي

                                                      ----------انتظارات فرد در موارد:     

                             ----ي:    فرد يها ها و مهارت ييضعف در توانا

 يها : مهارتياجتماع يها ضعف در مهارت

قاطعانه عمل كردن،  يها ارتباط، مهارت يبرقرار

 يها د كردن، مهارتين و تمجيتحس يها مهارت

 ت              يجلب حما يها امتناع، مهارت

                          ------  )وجود مشكالت در(:   شناختي عوامل روان
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(، عوامل قابل 1 شمارة جدولات مطرح شده در ين )نظريشيات پيدر مجموع نظر
 اند. دهي، مطرح گرد3 شمارة جدول ، دريو اجتماع يكنترل اعم از فرد

 
 نيشيات پي( در مجموع نظريو اجتماع يعوامل قابل كنترل )فرد :3جدول 

 عوامل قابل كنترل

 تماعياج فردي

اضطراب،  ي؛طلب از درد، لذت يي، رهايحس يل به بيتما

از  ي، ترس از شكست، دوري، افسردگينيگز عزلت

، ياسترس، هراس، فرار از گذشته، خشونت، بزهكار

ت كاذب، ي، فرديفتگيش ، خوديگر ، پرخاشيكجرو

، ينواخت كي، ييجو ، خطريقرار ي، بيحس برتر

ها در اگو  و گسست، نقصان يطلب ، رقابتيخواه جانيه

ها، كاهش  ، باورها و ارزشيريگ اديو سوپر اگو، عادت/ 

 له.أتضاد، حل مس

، يو فرهنگ ياجتماعبين فردي  تعامالت

ت گروه، يرمتعارف بودن، ضعف در عضويغ

 .يسازش يها يضعف در استراتژ

 
ن رو يكه مطرح خواهند شد فرد را به صورت مشخص مورد نظر دارد. از ا يمداخالت

كه  آن يعنيامده است. يان نيز مداخله در سطح خانواده، مدرسه و اجتماع صحبت به ما
مورد اشاره  يمداخالت آموزش باشد. يآموزان قابل اجرا م خود دانش يمذكور تنها برا ةدور

دسته از مداخالت با ذكر اند، استناد هر شده طراحي گرديدهات مطرح يبا توجه به نظر
پرداز،  )نام نظريهه يخواهد آمد. البته شرح نظر ،4و  5 شمارة جداولر پردازان مرتبط د هينظر

 تر مطرح شده است. شيپ، 1شمارة  جدول درعنوان نظريه و طبقة مورد نظر( 
 
 
 
 



 29شماره  ،هفتماجتماعي، سال  رفاهفصلنامة علمي پژوهشي 

 

58 

 از سوء مصرف مواد مخدر  يريشگيمدار پـ  آموزش فرد ةدور: 4 جدول

 (يد بر عوامل قابل كنترل فردي)با تأك
 بعد

 سطح
 ازان )استنادات(پرد نظريه فردي

 شناختي/ ذهني

 و نفس عزت پنداره، خود اصالح و تقويت ٭

 : بر تأكيد با خودكارايي

 توجه به سالمت جسماني -

 

 

 :بر تأكيد با( گذاري هدف) زندگي در معنا يافتن ٭

 تقويت و اصالح باورهاي مذهبي -

 هاي اخالقي ها و ارزش تقويت و اصالح سنت -

 پايدار در زندگي دستيابي به يك فلسفة -

 دستيابي به يك سبك زندگي -

 هاي تحصيلي تقويت و اصالح گرايش -

له با أمس حل و خالق نقادانه، تفكر يادگيري ٭

 تأكيد بر:

 توانايي كاهش تضادها -

 گيري درست تصميم -

 مواد مصرف مورد در باورها و ها نگرش اصالح ٭

 :بر تأكيد با

 فدرك درست پيرامون پيامدهاي مصر -

 برآورد صحيح از ميزان شيوع -

 توجيه عاقالنه در مورد مصرف ديگران -

چن، گلد، كاپالن، هندين، جسروجسر، لوني، 

 ورمسر، اشتفن برگ.

بيژروت، دل ونيز واندرو، گودوين، گريوز، 

هوچ هاوز، ژوناس و ژوناس، ليندسميت، 

 پريسكات، شاكيت، مارتين، سايمن و وايكلر.

 فرانكل، كلمن

 ٭
 لكاند

 آليف و گوردون مك

 اسمارت، اسپاتز و شانتز، اشتفن برگ

 ٭
 گلد

 
 ٭
 ٭
 

 وينيك

 بكر، ليندسميت، پيلي، اسميت، ون رايك

 ٭
 ٭

 عاطفي / هيجاني

 سازگاري و رواني سالمت اصالح و تقويت ٭

شناختي از جهت كنترل خود عاطفي و  روان

 هيجاني با تأكيد بر:

 مهار استرس -

 مهار اضطراب -

 

 

 

 ميلك من، پيلي

 آسوبل، هيل، ميرزا و ايكلر
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ادامة 

 4جدول 
 افسردگي مهار -

 مهار خشم -

 مهار خطرپذيري -

 :بر تأكيد با شخصيت ساختار اصالح و تربيت ٭

 اگو -

 وسوپراگ -

 ٭
 هيل، لوني

 فردريك، گورساج، گريوز، اسميت

 خانتزيان، ورمسر، اسپاتز و شانتر

 رفتاري/ مهارتي

 تأكيد بر: با جايگزين هاي فعاليت انجام ٭

 هنر -

 ورزش -

 :بر تأكيد با ريزي برنامه ٭

 برقراري نظم و انضباط در زندگي -

 
 ٭
 ٭
 

 ٭

ها كار آموزشي در زمينة پيشگيري از سوء مصرف  گر در سال پژوهش تجربة خورده، ستاره موارد استناد ٭

 باشد. مواد مخدر مي

 
 

 مواد مخدر از سوء مصرف  يريشگيمدار پـ  فرد يآموزش ة: دور5 جدول

 (يد بر عوامل قابل كنترل اجتماعي)با تأك
 بعد

 سطح
 پردازان )استنادات( نظريه اجتماعي

 شناختي/ ذهني

 بينانه از ديگران با تأكيد بر: برداشت واقع ٭

 خانواده )والدين، برادارن، خواهران( -

 ساالن( مدرسه )مربيان، دوستان وهم -

 اجتماع )بستگان و افراد جامعه( -

 وجه و آگاهي در مورد نقش خود با تأكيد بر:ت ٭

 خانواده )به عنوان فرزند، برادر يا خواهر( -

 آموز و دوست( مدرسه )به عنوان يك دانش -

 اجتماع )به عنوان يك شهروند( -

 اسمارت

 ٭
 ٭
 ٭

 وينيك
 ٭
 ٭
 ٭
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ادامة 

 5جدول 
 پيوندهاي عاطفي مثبت با تأكيد بر:ي برقرار ٭ عاطفي/ هيجاني

 برادارن، خواهران(خانواده )والدين،  -

 مدرسه )مربيان، دوستان وهمساالن( -

 

 اجتماع )بستگان و افراد جامعه( -

 ارتباط عاطفي مثبت با نقش خود با تأكيد بر: ٭

 خانواده )به عنوان فرزند، برادر يا خواهر( -

 آموز و دوست( مدرسه )به عنوان يك دانش -

 اجتماع )به عنوان يك شهروند(. -

ن، بيژروت، گورساچ، هندين، چين، بكر، كاپال

جسروجسر، جانسون، ژوناس وژوناس، 

كاندل، لوني، لوكاف، ميلك من، رابينز، 

 شاكيت، اسميت، اسپاتزوشانتز، استنتن
 ٭

 وينيك

 ٭
 ٭
 ٭

 رفتاري/ مهارتي

هاي  برقراري رابطة مفيد با يادگيري مهارت ٭

 مؤثر و با تأكيد بر:

 تحسين نمودن -

 امتناع كردن -

 حمايت كردن. جلب  -

 قاطعانه عمل نمودن -

گيري رفتاري در جهت كسب  جهت ٭

 هاي ايفاي نقش با تأكيد بر: صالحيت

 خانواده )به عنوان فرزند، برادر يا خواهر( -

 آموز و دوست( مدرسه )به عنوان يك دانش -

 اجتماع )به عنوان يك شهروند( -

هيوبا، وينگارد، بنتلر، خانتزيان، پيلي، 

 زينبرگ

 ٭
 ٭
 ٭
 ٭
 

 وينيك

 ٭
 ٭
 ٭

ها كار آموزشي در زمينة پيشگيري از سوء مصرف  گر در سال پژوهش تجربة خورده، ستاره موارد استناد ٭

 باشد. مواد مخدر مي

 
شده  يدوره طراح يا اجرايآدر اين مطالعه در پي يافتن پاسخ اين سئوال هستيم كه 

آموزان مقطع متوسطه به سوء  انشر نگرش دييدر تغ از سوء مصرف مواد مخدر(، يريشگي)پ
 ر دارد؟يمصرف مواد مخدر، تاث

ده و آموزش يآموزان آموزش د ن نگرش دانشيبفرض ما در اين پژوهش آن است كه 
 ش( به سوء مصرف مواد مخدر، تفاوت وجود دارد.يده )گروه گواه و آزمايند
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 قيروش تحق( 2

 ند:شو يم يپژوهش در طرح حاضر در سه قسمت معرف يها روش
 آموزان مقطع متوسطه.  دانش يمناسب برا ةن دوريو تدو يطراح الف(

افته در داخل و ي انجام يپژوهش يها ها، طرح نامه انيمراجعه به كتب، مقاالت، پا -
 خارج از كشور؛

 سوء مصرف مواد مخدر؛ ةنيد و كارشناسان در زمياز اسات يمصاحبه با برخ -
 و يمواد خام آموزش يةته -
 آموزش. يمواد در قالب عمل يم و سازماندهانسجا -

سوء در حوزة د يتن از اسات 5شده با استفاده از نظرات  يطراح ةدور يابيارز ب(
 . ييمحتوا ييمصرف مواد مخدر جهت احراز روا

 ـآزمون  شيپ يشيآزما مهيگروه هدف با استفاده از روش ن يطرح بر رو ياجرا ج(
 .يفر تصاديآزمون با گروه كنترل غ پس

و  T1ن يانگينمرات م ةليبه وسها  آن ها مشابه انتخاب شوند و مشابهت اگر گروه
كند. حضور  يكنترل م را ياعتباردرون ةن منبع بالقوين طرح چنديد شود، اييار تأيانحراف مع

نه، يشيو پ يد كه اثرات اصليسازد تا تصور نما يگر را قادر م گروه كنترل، پژوهش
را هم گروه يگرفته نخواهد شد، زاشتباه  Xر يتأث ياربرد ابزار به جاو ك يآزمون، پختگ شيپ

 (.1373)وَن دلن،  ن اثرات را تجربه خواهند كرد يش و هم گروه كنترل ايآزما

 ق يتحق يآمار ةجامع( 1-2

آموزش و پرورش  14 ةآموزان پسر مقطع متوسطه منطق دانش يةكلجامعة آماري تحقيق، 
 باشد. يم 1385-86ي شهر تهران در سال تحصيل

 يريگ وه نمونهيحجم نمونه و ش( 2-2

آموزش و پرورش شهر تهران كه شامل  14 ةمنطق يها رستانين دبي، از بيريگ نمونه يبرا
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هاي پسرانه به طور  يرستاندبيكي از باشد،  يرستان دخترانه ميدب 22رستان پسرانه و يدب 25
به عنوان گروه  يكيرستان، دو كالس )يدب نيسوم ا يها هيان پاياز متصادفي انتخاب شد. 

 ش(، انتخاب شدند.يبه عنوان گروه آزما يگريگواه و د
 30گروه گواه و  يآموز برا دانش 30 يآموز قرار داشتند. به عبارت دانش 30در هر گروه 

روش  آموز(، وجود داشته است. دانش 60ش )در مجموع يگروه آزما يآموز برا دانش
ن اندازه نمونه يساده بوده است و مطالعات نشان داده كه ا يت تصادفبه صور يريگ نمونه

 (.1384همكاران،  و )دالور باشد يبرخوردار م يكاف ياز بسندگ

 ابزار )نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر( ( 3-2

 آموزان مقطع متوسطه نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، از جهت سنجش نگرش دانش
 شده است.محقق ساخته استفاده ابزار 

كرت يف ليال در طؤس 42نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر، در طرح حاضر شامل
از سوء مصرف مواد مخدر  يرستانيآموزان دب باشد( كه مناسب درك دانش يم يا نهيگز 5)

ابعاد در را  يرستانيآموز دب ك دانشين ابزار، نگرش يا ده است.يم گرديه و تنظيته
نسبت به سوء مصرف مواد مخدر مورد ي، شناخت جامعه ي وشناخت روان ي وكيولوژيزيف

آزمون و  شيآموز، در پ هدف از ساخت ابزار، سنجش نگرش دانش دهد. يقرار م يابيارز
از سوء مصرف مواد مخدر  يريشگيآموزش پ ةدور يكه آزمودن ر پس از آنييآزمون ]تغ پس

ح و غلط يپاسخ صح يراآزمون مورد نظر داالزم به ذكر است كه  باشد. يرا گذراند[ م
  يست.ن

 باشد: يل ميمراحل ساخت ابزار به شرح ذ
نگرش سنج  يها آزمونو  يريشگيات سوءمصرف مواد مخدر، پيمراجعه به نظرالف( 

 مواد مخدر در داخل و خارج ازكشور؛ 
 د و كارشناسان مربوطه؛يمصاحبه با اساتب( 
 ابزار؛ يها هين گويه و تدويتهج( 
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 و ؛ب توافق داورانيابزار با استفاده ازضر 1ييروا يبررسد( 
 كرونباخ. يابزار با استفاده از روش آلفا 2ييايپا يبررسهـ( 

شناسي و علوم  هاي روان تن از اساتيد محترم دانشكده 28جهت بررسي روايي ابزار، 
االت آزمون را در ؤشناسي(، س ي مشاوره و روانتي )با مدارك فوق ليسانس يا دكترتربي

( t 3.97> p 0.01اي از كامالً مخالف تا كامالً موافق ارزيابي نمودند. محاسبة ) درجه 9اي  دامنه
 متغيري نشان داد كه ابزار از روايي محتوايي قابل قبولي برخوردار است.  تك

، به آزمون مورد نظر پاسخ يرستانيآموزان دب نفر از دانش 30ابزار،  ييايپا يجهت بررس
 يياياز پا ابزارگر آن است كه  انيب ،(733/0)دست آمده از آزمون  هب نباخوكر يآلفا دادند.

به سوء مصرف  يرستانيآموزان دب نگرش دانش يابيارز تيباشد وقابل يالزم برخوردار م
 مواد مخدر را به طور با ثبات در طول زمان دارد.

ر از نف 5ت ياز سوء مصرف مواد مخدر، به رؤ يريشگيمدار پ ـفرد  يشنهاديپ ةدور
ي از سوء ريشگيپ ةنيدر زم يكار آموزش ةو با تجرب ي)با مدرك دكتر يشناس د روانياسات

گر آن است كه دوره از  انيمذكور ب ةد. توافق داوران در مورد دوريرس مصرف مواد مخدر(
 باشد. ياجرا برخوردار م يالزم برا ييروا

 ل اطالعاتيه و تحليتجز( 4-2

 يپراكندگ يها ن و ....( و شاخصيانگي)م يمركز يها از شاخص يفيدر آمار توص
به سؤال و  ييپاسخگو يانس برايل كوواريآزمون تحل يدر آمار استنباط وانس و ...( ي)وار
 ه استفاده شده است.يفرض يبررس

 ( روش اجرا 5-2

به پسرانه رستان يدب يك مذكور ةو از منطق 14 ةن مناطق مختلف شهر تهران، منطقياز ب

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 
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گروه  1سوم دو كالس ) يةرستان مذكور در پايانتخاب شده است. از دب يفصورت تصاد
گر در سر دو  د. با حضور پژوهشيش( جهت انجام طرح انتخاب گرديگروه آزما 1گواه و 

ح يكه جواب صح نيج و ايبر محرمانه بودن نتا يمبن يحات مقدماتيكالس مذكور و با توض
آموزان هر دو گروه گواه و  پژوهش(، دانشت خاص يل حساسيو غلط وجود ندارد )به دل

آزمون(. پس از حدود دو هفته  شيپ ةنامه پاسخ گفتند )مرحل االت پرسشؤش به سيآزما
گر  از سوء مصرف مواد مخدر، كه توسط پژوهش يريشگيپ ة)دور يجلسات آموزش

 ريد )اعمال متغيش برگزار گرديگروه آزما يجلسه برا 4ن شده بود( در يو تدو يطراح
آموزان هر دو گروه گواه و  پس از حدود دو هفته از اتمام جلسات، دانش مجدداًمستقل( و 

ها با  داده ،تيآزمون(. در نها پس ةنامه پاسخ گفتند )مرحل االت پرسشؤش به سيآزما
 ل شد.يانس تحليل كووارياستفاده از آزمون تحل

 ها ( يافته3

 دهد. يها را نشان م ل دادهيمده از تحلبه دست آ يفيخالصة اطالعات توص 6 شمارة جدول
 

 ها ل دادهيدست آمده از تحل هب يفياطالعات توص ة: خالص6 جدول

 
 آزمون پس آزمون پيش

 انحراف معيار ميانگين تعداد انحراف معيار ميانگين تعداد

 گواه

 شيآزما

30 

30 

2000/157 

6667/156 

87443/19 

77964/23 

30 

30 

2667/151 

1333/172 

85830/16 

8326/0 

 
د. يز استفاده گرديانس نيكووار ليتحل آمارياز روش ي تجزيه و تحليل اطالعات برا

براي  نيآزمون است، بنابرا آزمون و پس شيبا استفاده از پ يشيچون طرح از نوع شبه آزما
ن روش وجود دارد. يامكان استفاده از ا، مورد نظر پژوهش ةمداخلبخشي اثر  يبررس

 دهد.  يها را نشان م انس دادهيل كوواريج تحلينتا ةخالص ،7 شمارة جدول
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 ها انس دادهيل كوواريج تحلينتا ة: خالص7جدول 

 هاي بين آزمودني اثرات آزمون

 متغير مستقل

 داري سطح معني F ميانگين مجذور درجة آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات

 000/0 357/6 289/2409 3 867/7227 مدل اصالح شده

 000/0 260/8035 800/3045178 1 800/3045178 مقدار ثابت

 000/0 357/6 289/2409 3 867/7227 اثر آزمون

   977/378 116 333/43961 خطا

    120 000/3096368 مجموع

    119 000/51189 مدل اصالح شده

 (هشد اصالح يريچند متغ ي= مجذور همبستگ 189/0) يريچند متغ ي= مجذور همبستگ 141/0

 
محاسبه شده در سطح  Fشود كه  يل مشاهده مين تحليا يها با توجه به داده

0001/0>p يشيآزما ةر و مداخليكه اثر تدبشود  گرفته ميجه ين نتيباشد. بنابرا يدار م معنا 
 آموزان مؤثر بوده است.   ر نگرش دانشييبر تغ

  يريگ جهيبحث و نت( 4

از سوء مصرف مواد مخدر  يريشگيمدار پ ـ فرد ينهادشيپ ةج نشان داد كه آموزش دورينتا
گروه  يا گروه گواه، برايآزمون  پس ـآزمون  شيپ يشيآزما كه با استفاده از روش شبه

آموزان مقطع متوسطه به  ر نگرش دانشييدر تغ درصد 98برگزار شد، با احتمال  يشيآزما
طور كه اشاره شد،  ي همانشنهاديپ ةدور يسوء مصرف مواد مخدر مؤثر بوده است. محتوا

و عوامل خطر و محافظ استوار  يزندگ يها مهارت يكردهايرو ينظر يبر مبنا عمدتاً
 د. شو ميمذكور اشاره  يكردهايمرتبط با رو يها پژوهشبرخي ن رو به ياست. از ا
ه، مؤيد نتايج پژوهشي افتيانجام  يها ند پژوهشيد، برآوش ميطور كه مالحظه  همان
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آموزان به سوء مصرف مواد  ر نگرش دانشييمذكور در تغ ةدور يدر اثر بخش مورد اشاره
 باشد. يمخدر م

را بر  يزندگ يها آموزش مهارت ةاثر برنام (Botvin, et al., 1982)باتوين و همكاران 
 يها ن برنامه، شامل آموزش مهارتياند. ا نموده يگار و دارو بررسيمصرف الكل، س

ها  ج نشان داد كه آموزشي، اضطراب و استرس بود. نتايداره گردان، ايريگ مي، تصميارتباط
 اند. گار، الكل و دارو مؤثر بودهيدر كاهش مصرف س

و كنترل شده اجرا شد،  يتجرب كه به صورت (،1991اركات و همكاران ) در پژوهش
قرار  يمورد بررسي شيآموز در گروه آزما دانش 2530آموز در گروه كنترل و  دانش 2530

له أمراحل حل مس و يريگ مي، تصميارتباط يها در مورد مهارت يشيگرفتند. گروه آزما
ر مواد يگار، الكل و ساي، مصرف سيشيج نشان داد كه در گروه آزمايآموزش داده شدند. نتا
ز ين آموز دانش 4523 يدر فنالند، بر رو يا ن برنامهيافت. چني يريمخدر كاهش چشمگ

 (.1379)سازمان جهاني بهداشت،  به دست داد يج مشابهياجرا شد و نتا
از جمله اداره  ياساس يها مهارت نيوهون، ـ يل ياجتماع يها ييتوانا يارتقا ةدر برنام

ج يآموزش داده شد. نتا يارتباط يها و مهارت يريگ ميله، تصمأاسترس، حل مس يگردان
و انتخاب  يزير برنامه ييبود. توانا يشيآموزان گروه آزما ر دانشيشرفت چشمگياز پ يحاك

آنان به  نشد يساالن، كنترل خود و اجتماع ، ارتباط با هميزندگ يمناسب برا يها راه حل
 ياختصاص يها نهينشان داد كه برنامه در زم يمطالعات بعد افت.يش يافزا يدار يطور معن

را  ل به استفاده از مصرف مواد و الكليز مؤثر است و تماياز مصرف دارو ن يريشگيو پ
آموزان در  ن نوع آموزش، بر مهارت دانشيها، به اثر مثبت ا افتهين يچن دهد. هم يكاهش م

، ييها ن آموزشيو مقابله با اضطراب داللت دارند. به دنبال چن ين فرديحل مشكالت ب
حل  يا ساالن به نحو سازنده خود را با هم يها شوند تا تعارض يكنندگان قادر م شركت

 ابندي يم يتر شيب ين فرديت بيافته و محبوبيش يافزاها  آن نترل تكانه درزان كيم ند،ينما
(Caplan, et al., 1992). 

و اين گرايش با  ،به طور اختصاصي بررسي در تعدادي از مطالعات هاي زندگي تأثير مهارت
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قوياً  هايي، تر مانند ارائة اطالعات، مقايسه شده است. نتايج چنين مقايسه هاي سنتي ساير گرايش
دهد. مرور مطالعات انجام شده نشان  هاي زندگي را نشان مي هاي مهارت تر گرايش تأثير بيش

هاي  هاي زندگي بسيار مؤثرتر از گرايش هاي پيشگيري مبتني بر آموزش مهارت دهد كه برنامه مي
 سنتي است. 

مصرف  از سوء يريشگيجامع در پ يها شيافتند كه گرايدر (،1992پري و كلدر )مثالً 
ق ي(، در به تعوياجتماع ييتوانا يارتقا يبرا يزندگ يها مواد )شامل آموزش مهارت

بر ارائه دانش ي مبتن يها شيار مؤثرتر ازگرايجوانا بس يانداختن شروع مصرف الكل و مار
 اند. ساالن بوده هم يبر رهبر يمبتن يها شيو اطالعات و گرا

از مصرف  يريشگيمؤثر در پ يها شيگرا بر يدر مرور( 1989گلين )ب، ين ترتيبه هم
موفق و مؤثر  يها برنامهي ها، جزء ضرور د كه آموزش مهارتيجه رسين نتيگار به ايس

 .(1379، سازمان جهاني بهداشت)است 
هاي  نشان داد كه رويكرد تقويت صالحيت (،,et al., 1992) Caplan نتايج يك مطالعه

هاي  كه آموزش مهارت مگر اين مؤثر واقع شود،عمومي براي پيشگيري از مواد ممكن است 
هاي  كه آموزش مهارت دليل اين امر شايد آن باشداجتماعي و مقاومت را شامل گردد. 

كند تا  آموزان كمك مي اجتماعي شامل آموزش هنجارهاي ضد مواد است و به دانش
مواد هايي كه به طور خاص با پيشگيري از مصرف  هاي عمومي را در موقعيت مهارت

ارتباط دارد، استفاده كنند. اگر چه بر اساس شواهد موجود، رويكردهايي كه از عناصر 
تر تقويت صالحيت   كليدي الگوي تأثير اجتماعي در مورد مشكلي خاص و رويكرد وسيع

كه چرا و چگونه  آيند. براي فهم اين كنند، به نظر مؤثرتر مي به طور مركب استفاده مي
 تر نياز داريم. شوند، به تحقيقات بيش مؤثر واقع مي هاي پيشگيري برنامه

 ها تيمحدود( 5

جامعه كار  ةالعاد فوق يها تيل حساسياد به دلياعت ةاطالعات در حوز يآور جمعالف( 
 يها به رغم تمام يآزمودن يها ن احتمال همواره وجود دارد كه پاسخياست و ا يدشوار
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د به ين رو بايشان را منعكس نسازد. از ايا يتمام باورها يگر به نوع پژوهش يها تالش
 سته شود.ياط نگريمشابه با احت يها ن پژوهش و پژوهشيها در ا پاسخ ةمجموع

به  يرفته است، وليانجام پذ يسنج ت اصول روانينامه هر چند با رعا پرسش يطراحب( 
از  يكامل يريگ ممكن است نمونه ،اد و وجود ابعاد متنوعياعت ةحوز يل گستردگيدل

 شناسان هنوز د قاطع روانييآن به رغم تأ ييمحتوا ييروا يعنياد نباشد، ياعت ةمقول
 داشته باشد. ييها خأل

روال  ةنيرا در زم يجلسات متعدد، مشكالت يآن هم در ط يآموزش ةدور ياجراج( 
 يمدرسه )چه از سو يكند كه بعضاً با استقبال از سو يجاد ميمدرسه ا يمتعارف آموزش

 شود. ينمآموزان( مواجه  و چه از سوي دانشعوامل 
از افراد كه نسبت  ين احتمال وجود دارد كه برخياد اياعت يها آموزش ةنيهمواره در زمد( 

 ك شود.يتجربه تحر يشان برايا يار شده و كنجكاويستند، هشيآگاه نة لأبه مس
 يها اطيد احتيبا يول ده است،يدوره به اثبات رس يج، اثر بخشيل نتايهر چند بنا به تحلهـ( 

 رد.يدوره مورد توجه قرار گ ييكارا ةنيالزم در زم
دردسترس بوده و فرض شده است كه  ةدر طرح حاضر به صورت نمون يريگ نمونه و(

 يريپذ ميد در تعمين حال بايبا ا يول ؛اد معرف جامعه باشديمذكور به احتمال ز ةنمون
 اط كرد.يج به جامعه احتينتا

  شنهادهايپ( 6

ت اصول يو رعا ينظر يات موجود، مبانيسنج مورد استفاده با توجه به ادب نگرشالف( 
نان يشود جهت حصول اطم يشنهاد ميده است. پيه گرديو ته يطراح يسنج روان

 شود. يل عامليرد و تحليانجام گ يتر عيوس ةنمون يتر، تست مذكور بر رو شيب
مذكور اجرا شده و  ةو دانشگاه(، دور ييا، راهنميي)ابتدا يلير مقاطع تحصيسا يبراب( 

 رد.يقرار گ يابيج مورد ارزينتا
مقطع متوسطه و  يمناسب برا ي، روش آموزشيتيترب يشناس با استفاده از اصول روانج( 
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 رد.يو آزمون قرار گ يمذكور، مورد بررس ةدر آموزش دور يلير مقاطع تحصيسا
 يآموزش يافزارها مذكور در قالب نرم ةدور ،يد آموزشيجد يها يبا استفاده از تكنولوژد( 

 مناسب ارائه گردد.
ا استان مورد توجه و امعان يهر منطقه، شهر  يبوم يها يژگيمذكور و ةدور يدر اجراهـ( 

 در آموزش لحاظ گردد. يمقتض ينظر قرار گرفته و فاكتورها
شود  يهاد مشنيپ .ده استيم گرديجلسه تنظ 4 يآموزش ط يمذكور، برا يآموزش ةدورو( 

رد كه چه مدت يقرار گ يله مورد بررسأن مسيا يا كنترل شده يها پژوهش يكه ط
 .استاز سوء مصرف مواد مخدر مناسب  يريشگيپ ي)چند جلسه( برا آموزش

 ةاد وجود دارد، دوريكه مشكل اعت يدر مدارس كل كشور و به خصوص در مدارسز( 
شان را موظف يرت آموزش و پرورش اشناسان آموزش داده شود و وزا مذكور به روان

داده آموزش  ينفر 10-12 يها جلسه و به صورت گروه 4 يط را مذكور ةد تا دورينما
به سوء  يشان نگرش منفيد، در اناد شويآموزان دچار اعت كه دانش ش از آني، تا پشود

 د.يمصرف مواد مخدر به وجود آ
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