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اثربخشی سه روش نشر اطالعات بر تغییر نگرش به اعتیاد در 

دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه

آموزش روش سه بخشی اثر مقایسه هدف با حاضر پژوهش مقدمه:
نگرش تغییر بر فیلم نمایش و كاتالوگ و پوستر ارائه زندگی، مهارتهای
نسبتبهاعتیاددردانشآموزانپسردورهدوممتوسطهدرشهركردانجامشد.
روش:نوعپژوهشازتحقیقاتنیمهآزمایشیاستكهدرآنگروههای
آزمایشوكنترلمقایسهشدهاند.جامعهآماریشامل5978نفردانشآموز
4 در و انتخاب تصادفی، نمونه بهصورت دانشآموز 60 تعداد كه بود
گروه)سهگروهآزمایشویكگروهكنترل(تقسیمشدند.برایهركدام
ولی گرفت انجام دقیقهای 80 آموزش جلسه آزمایش،10 گروههای از
از دادهها جمعآوری برای نكرد. دریافت آموزشی هیچگونه كنترل گروه
دادهها استفادهشد. بود مناسببرخوردار پایایی ازرواییو پرسشنامهكه
بااستفادهاز دردومرحلهپیشآزمونوپسآزمونجمعآوریشد.دادهها
نرمافزاروSPSS22آزمونتحلیلكوواریانس)Ancova(موردتجزیهوتحلیل

قرارگرفت.
یافته ها:روشآموزشمهارتهایزندگیوسپسآموزشازطریقفیلم،
اثرمعناداریبرتغییرنگرشدانشآموزانداشته،اماآموزشازطریقپوستر

وكاتالوگاثرمعناداریبرتغییرنگرشدانشآموزاننداشت.
و غیرمستقیم انتقال دلیل به كاتالوگ و پوستر طریق از آموزش بحث:
نگرش تغییر در جدی تاثیرگذاری متربی و مربی بین جدی تعامل نبود
دانشآموزانایفانكردهاست.درنتیجهنهادهایفرهنگیبهجایهزینهبرای
و زندگی مهارتهای آموزش طریق از كنند كاتالوگ،سعی و پوستر تكثیر
فیلمهایمستندوهدفدار،درتغییرنگرشدانشآموزانوخانوادههایآنان

نقشایفاكنند.
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Introduction: This study investigates three preventive 
methods (training via life skills, films, posters and cat-
alogues) on changing students’ attitude towards drug 
abuse in male students of high school in Shahr-e-cord.
Method: The research was a semiexperimental and pre-
test-posttest study with control group. The statistical 
population consisted of 5978 students and 213 class-
rooms. 60 of them were selected by random sampling 
method and randomly assigned to three experimental 
group (N = 45) and control group (n = 15). For each 
of the experimental groups, 10 training sessions of 80 
minutes were performed, but the control group did not 
receive any training The content validity of the question-
naires was confirmed and the reliability of the question-
naire used for students’ attitude towards drug abuse was 
0.92. Data analysis was performed in two levels of pre-
test and post-test statistics using SPSS22 software (AN-
COVA). 
Findings: According to covariance analysis, among pre-
ventive methods, training life skills and training via 
films have significant effects compared with training by 
posters and catalogues.
Discussion: Education through posters and catalogues 
has not had a significant impact on changing students’ 
attitudes due to indirect transmission and lack of inter-
action between instructors and students. Therefore, cul-
tural institutions try to change the attitudes of students 
and their families by teaching life skills and purposeful 
documentaries.

http://orcid.org/0000-0002-7159-3662
http://orcid.org/0000-0002-3765-5073
http://orcid.org/0000-0003-3803-7450


اثربخشی سه روش نشر اطالعات بر تغییر نگرش به اعتیاد...
Study of the Effectiveness of Three Preventive Methods ...

221      

Extended Abstract
Introduction: The third millennium A.D. takes place in a situation where human 
societies face many problems in different sectors; among these problems is the dis-
cussion of drug addiction and its consequences on the psychosocial dimension of 
human beings. One of the thought-provoking psychological and social phenomena 
in the present age is the spread of drug abuse and the occurrence of related disor-
ders. At this point in time, addiction has gripped society. The triangle of “poverty, 
ignorance, and addiction” has taken the dynamism, maturity, vitality, and creativ-
ity of some teenagers and young people and made them sick and uncharacteristic 
human beings. Studies show that the ages between 12 to 18 is the most critical 
age for the first experience of drug use. Adolescent addiction has increased sig-
nificantly in recent years. Boys at the age of 12 and older are at greater risk than 
girls. In principle, preventing people from becoming addicted to drugs is easier 
said than done. In the meantime, educational interventions to prevent substance 
abuse focused on decision-making skills, problem-solving skills, communication 
skills and other educational programs can help students and improve their knowl-
edge about it. Various trainings teach teenagers how to be positive and adaptable 
in relation to other human beings, their society, culture, and environment, and to 
maintain their physical and mental health, how to deal with the current problems 
that surround them and how to correct their attitude. Addiction experts have de-
fined the scenarios of prevention programs in 5 general groups, one of which is the 
approach of disseminating information and increasing the ability of students. The 
purpose of this approach is to educate students about drugs, the effects and con-
sequences of drug use, and to strengthen anti-drug attitudes. This is done through 
instructional manuals, group discussions, film screenings, drug screenings, poster 
screenings, booklets, and educational programs, and most importantly, training 
and enhancing students’ life skills. Therefore, considering the role of education 
and strengthening attitudes, this article compares the effectiveness of three meth-
ods of education based on publishing information (life skills, presenting posters 
and catalogues and showing films) on changing attitudes towards addiction and 
recognizing the most effective teaching method in students is discussed.
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Method:
The present research is asemi-experimental study. The research design is of “pre-
test and post-test design with the control group and random selection. The statisti-
cal population included students in Shahr-e-cord (5978 students) in the academic 
year of 1998-99. Cluster sampling method was used.

Table 1: Pre-test post-test research design with control group and random selection

Source groups
Random 

selection

Number
Pre-test

independent 

variable
Post-test

groups

life skills R 15 T1 T1 T2
Posters and catalogues R 15 T1 T1 T2

film R 15 T1 T1 T2
Control R 15 T1 T1 T2

In order to implement the research design, first pre-test was performed in each 
group. Then three independent variables (different training methods) were pre-
sented to each of the experimental groups. Each of the three experimental groups 
received the necessary training in 10 sessions of 80 minutes through methods 
based on the information dissemination approach, including life skills, posters 
and catalogues presentation, and film training. Also, a class was considered as 
a control group due to error control. At the end of the training course, a post-test 
was performed. In this study, a questionnaire on attitudes toward addiction and 
drugs was used. This questionnaire includes 7 different factors, which are: attitude 
towards drug use, attitude towards the cause of drug use, attitude towards the ad-
dicted person, attitude towards the addicted person’s personality, community at-
titude towards addiction, attitude towards quitting addiction, attitude towards the 
consequences of substance use. The reliability coefficient of the questionnaire was 
0.90. The content validity of the present questionnaire was confirmed by the ex-
perts in the field. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data 
while observing the necessary assumptions (normality, homogeneity of variances, 
homogeneity of regression slope, determination and control of synchronous, and 
unwanted variables).
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Findings:
Research Hypothesis: There is a significant difference between the effectiveness of 
information-based methods including life skills methods, posters and catalogues 
and film showing on attitudes toward addiction in high school male students.

Table 2: Mean dimensions of attitudes (subscales) towards addiction in different 
groups

control 

group

film 

showing

life 

skills

Poster and 

catalogueConditionSubscales

XXXX

2.222.091.932.12Pre-test
Attitude to drugs

2.211.631.742.27Post-test
2.302.122.052.16Pre-testAttitudes towards the cause of 

substance use 2.501.861.762.20Post-test
2.652.692.462.60Pre-testAttitude towards the addicted 

person 2.722.652.142.55Post-test
2.232.362.472.33Pre-testAttitudes towards the 

personality of the addicted 
person

2.342.402.032.15Post-test

2.823.063.132.94Pre-testSocial attitudes toward 
addiction 2.902.902.832.94Post-test

2.602.9933Pre-testAttitude towards quitting 
addiction 2.803.082.512.79Post-test

2.242.031.972.18Pre-testAttitude towards the 
consequences of drug use 2.251.641.632.25Post-test

2.872.862.812.74Pre-testGeneral attitude to addiction 
and substances 2.542.561.122.67Post-test
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Table (3): Comparison of the average attitude towards addiction in terms of train-
ing methods according to the analysis of covariance test

the level groups Mean
Standard 

deviation
F

Significance 

level

Pre-test

life skills 2.81 0.232 0.478 0.699

film 2.86 0.473
poster and catalogue 2.74 0.277

Control 2.87 0.300

Post-test

life skills 2.12 0.196 0.000
film 2.56 0.279

poster and catalogue 2.67 0.220
Control 2.82 0.340

                                             Tukey post hoc test
groups M.D Se sig

Life skills training and 
the control group

0.696 0.096 0.000

Training through film 
showing compared to the 

control group
0.26 0.096 0.045

According to the data in Table (3), the analysis of covariance (ANCOVA) test 
showed in the pre-test level (F = 0.478, p <0.05) was not significant. That is, in the 
pre-test level, no significant difference was observed between the attitudes of the 
study groups towards addiction. But in the post-test level (F = 19.187, p <0.01) it 
was not so.
The results showed that life skills training and film training were effective in 
changing attitudes toward addiction in boys. But in posters and catalogues train-
ing, (F = 1.62, p <0.214) there was no significant difference in the effect of the 
training group through posters and catalogues.
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Table (4) The effect size in the analysis of covariance (ANCOVA) test in different 
experimental groups

groups df MS F P E.S

life skills 1 3.517 44.701 0.000 0.623
films 1 0.505 5.178 0.031 0.161

posters and catalogues 1 0.138 1.622 0.214 0.057

According to the data in Table (7), about 62.3% of the variance in attitudes toward 
addiction in high school students is explained by life skills training and 16.1% of 
the variance is explained by film training, but this percentage in training through 
posters and catalogues was 5.7%, which was not significant.
Discussion: According to the results, in order of priority, training through participat-
ing in life skills class and then film showing had the greatest impact on changing 
students’ attitudes toward addiction and drugs. Educational skills with the content 
of life skills, especially coping skills, self-awareness, decision-making, problem 
solving, anger management, self-awareness and empathy, saying no to irrational re-
quests, critical and creative thinking, effective communication, coping with stress 
and daring can change students’ attitudes toward addiction and drugs.
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مقدمه 
هزارهسوممیالدیدرشرایطیبهپیشمیرودكهجوامعانسانیبامشكالتعدیدهای
و اجتماعی تغییرات موضوع مشكالت این جمله از روبهروست؛ مختلف بخشهای در
ابعادروانی-اجتماعیانساناست.یكیاز بحثاعتیادبهموادمخدروپیامدهایآندر
پدیدههایقابلتأملروانیواجتماعیدرعصرحاضر،گسترشمصرفموادمخدروبروز
اختالالتوابستهبهآناست.)كاوه،2012(.دراینبرههاززمانكهاعتیاددامنگیرجامعه
بعضی از را خالقیت و نشاط بالندگی، پویایی، اعتیاد«، و جهل »فقر، مثلث است، شده
بررسیها است. ساخته بیخاصیت و بیمار انسانهایی آنها از و گرفته جوانان و نوجوانان
نشانمیدهدكهسوءمصرفموادمخدرواعتیادفراگیرشدهوحتیدردودههاخیرمیزان
مرگومیرناشیازمصرفبیشازحدموادافیونیبهطورمداومافزایشیافتهاست)زلدونا1
وهمكاران،2020(.سنین12تا18سالگیبحرانیترینسنینبرایاولینتجربهاستفادهاز
موادمخدراست)موسسهمصرفمواد2020،2(وبیندرصدباالییازنوجواناندرسالهای
اخیرافزایشقابلتوجهیداشتهاست.ازهر10معتادبزرگسال،9نفرقبلاز18سالگی
اداره آمارهای كه هرچند .)2020 همكاران، و )آلن كردهاند تجربه را مواد سوءمصرف
خدماتسالمتروانوسوءمصرفمواددرسال2012نشانمیدهدكهپسران12سال
بهباالدرمقایسهبادختران،درمعرضخطربیشتریهستند)انگوین،2015(.دراینمیان
مداخالتآموزشیبرایپیشگیریازسوءمصرفموادمتمركزبرمهارتهایتصمیمگیری،
مهارتهایحلمسئله،مهارتارتباطیودیگربرنامههایآموزشیمیتواندبهكمكانهابیاید
واطالعاتدانشآموانرادراینبارهارتقاءدهند)نیوتونوهمكاران،2012(.آموزشهای
مختلفبهنوجوانانمیآموزدكهچگونهدررابطهباسایرانسانها،جامعه،فرهنگومحیط

1. Zeledona
2. national institute on drug abuse
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خودمثبتوسازگارعملكنندوسالمتروانیخودراتأمیننمایند.چگونهبامشكالت
فعلیكهروبهروهستندوآنهارااحاطهكردهاست،رویاروییكنندونگرشخودرااصالح
كنند.اصوالًجلوگیریازدچارشدنافرادبهسوءمصرفموادمخدرآسانترازدرماناین
اختاللاست)بتوینوبتوین،1977(.دراینزمینههانسن1)1998(پیشگیریراعبارتازبه
تأخیرانداختنیاجلوگیریازشروعاستفادهازمواددرجامعهمیداند.یكیازعواملاساسی
پیشگیریازاعتیادوآسیبهایاجتماعیوتغییرنگرشنسبتبهاعتیاد،آگاهسازیوآموزش
مهارتهایزندگیاستكهكمكمیكندبرایپیشگیریوسالمتاولیهگامیمهمبرداشته
شود)ویكالدوهمكاران2016،2(.سیلواوویجایاالكسمی3)2013(درتحقیقخوددر
موردنقشآموزشمهارتهابرنگرشبهموادمخدرنتیجهگرفتندكهافرادیكهدارایاعتیاد
بهموادمخدرهستندازهمتایانخودبهطورقابلتوجهیازخودكارآمدی،تواناییحلمسئله،
تفكرانتقادیوتفكرخالقپایینتریبرخوردارهستند.برخیپژوهشگرانبراینباورندكه
هدفازمداخالتآموزشیایجادآگاهینسبتبهخوداست)فاگیانووهمكاران،2008؛
گاتفردسونوویلسون،2003(.یافتههایپژوهشینشاندادهاندكهمداخلههایآموزشمحور
ناعمی،2018(،كاهشافسردگیو بهبودنگرشبهموادمخدردانشآموزان)باقریو بر
خشمنوجوانانمصرفكننده)بیستوپونزوهمكاران،2016(،افزایشخودكارآمدی،عزت
نفسوكاهشعود)حبیبی،نیكبختنصرآبادی،شعبانیوصالحمقدم،2016(وپیشگیری
ازاعتیادوشكستنوجوانان)كامپفر،2014(تاثیرمعناداریدارد.تشانوهمكاران)1994(
افراد به دادن آگاهی آموزشی تربیتی- راهبرد زمینه در فعالیتها مهمترین از كه معتقدند
بدنیوروانی- داروها،خطرات تأثیر مواد، به آوردن مختلفجامعهدرموردعللروی

اجتماعیاستفادهازمواداستودرحالحاضربهترینمكانبرایانجامچنینبرنامههای
1. Hansen
2. Welchold
3. Silva and Vijayalaxmi 
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پیشگیرانهمراكزآموزشیمانندمدارساست)بهنقلازرجاییوبیضایی،2006(.اسپات1و
همكاران)2016(براینباوروندكهپیشگیریازمصرفوسوءمصرفموادبرایبسیاریاز
مدارسدرحوزهمواد،حداقلدهدالردرهزینهسالمت،اجتماعیوكیفریوجزاییآینده
صرفهجوییایجادكردهودركشورهایغربیبهیكاولویتتبدیلشدهاست.اینمحققین
معتقدندكهدرازایهریكدالرهزینهكردپیشگیریعملمیآید.اسپادوهمكاران)2016(
مواد سوءمصرف از پیشگیری برنامههای عنوان تحت را مطالعه 21 خود مطالعههای در
مخدر،درمدارسدرسالهای2002تا2013فراتحلیلنمودهونتیجهگرفتندكهبرنامههای
اثربخشیحدود48درصدتاثیربسیاریدرتغییرنگرشدانشآموزاندارد.همچنینمدلهای
آموزشبهداشت48درصد،یادگیریاجتماعی20درصدواجرایمشترکبرنامههایآموزش
بهداشتحرفهای25درصددرنگرشدانشآموزاننسبتبهموادمخدردارایتاثیرگذاری
زیادیبودهاند.نیوتون2وهمكاران)2019(درفراتحلیلپژوهشهایمختلفبهاصولمهمی
دربرنامههایاثربخشبرایبرنامههایپیشگیریازاعتیاداشارهكردهاند.برخیازایناصول
مهیا برنامهدرسی، از بهعنوانبخشی آموزشسالمتجامع اطالعاتروزآمد، ارائه شامل
كردنآموزشمهارتهایمقاومت،تهیهمحتوابراینیازهایفوری،حفظجایگاهمدرسو
معلمبهعنواننقشمحوری،توجهبهارزشها،نگرشهاورفتارهایفردیوگروهی،استفاده
ازرویكردهایتعاملیدرتدریسمیباشند.متخصصانمبارزهبااعتیادسناریوهایبرنامههای

پیشگیریرادر5گروهكلیتعریفكردهاند:
الف(رویكردنشراطالعات:هدفاینرویكردآگاهیدرموردمواد،آثارآنها،پیامدهای
مصرفموادمخدروتقویتنگرشهایضدمصرفموادمخدراستوبهوسیلهدستورالعمل

برنامههای و جزوه پوستر، مخدر، مواد نمایش فیلم، نمایش گروهی، بحثهای آموزشی،

1. Spoth
2. Newton
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آموزشیانجمناولیاومربیانمدرسهاعمالمیشود.
اتكاءبهخود، نفس، عزت افزایش شامل رویكرد این عاطفی: پرورش رویكرد ب-
اطالعات از استفاده یاعدم كم استفاده و فردی، بین روابط مسئوالنه،رشد تصمیمگیری
فعالیتهای و گروهی بحث آموزشی، دستورالعمل بهوسیله و است مواد مصرف مورد در

آموزشی،تمرینحلمسئلهگروهیوهماندیشیورواندرمانیگروهیاجرامیشود.
ج-رویكردجایگزینیابدیل:اینرویكردشاملارائهكردنفعالیتهایجایگزینمصرف
مواداست.برنامههاییمانندتأسیسمراكزجوانان،فعالیتهایتفریحیوورزشی،شركتدر

طرحهایسرویسجامع،وآموزشحرفهایدرهمینراستااست.
برای اجتماعی فشار از آگاهی افزایش رویكردشامل این اجتماعی: نفوذ رویكرد د-
مصرفمواد،افزایشدانشدرموردپیامدهایكوتاهمدتمصرفمواددراثرفشارهمقطاران،
وپایهگذاریهنجارهایعدممصرفمواداستكهبهوسیلهبحثكالسیوگروهی،آموزش
تكالیف طریق از تمرینان بسط جرأتآموزی روشهای رفتاری، تمرین مقابله، مهارتهای

خانگی،واستفادهازرهبرانهمتایاهمسالدربرنامهآموزشیاجرامیشود.
و-رویكردافزایشتوانایی:اینرویكردشاملافزایشتواناییتصمیمگیری،تغییررفتار
كاربرد و ارتباط، و اجتماعی قاطعیتورزی مهارتهای افزایش اضطراب، كاهش شخصی،
مهارتهایعمومیبرایمقابلهبافشاراجتماعیاستكهبهوسیلهبحثگروهییاكالسی،
دلیل( و برهان تقویت، بازخورد، تمرین، )آموزش، شناختی رفتاری- مهارتهای آموزش

عملیمیشود)بهرامیاحسان،2004(.
باتوجهبهنقشآموزشوتقویتنگرشها،اینمقالهبهمقایسهاثربخشیسهروش
آموزشهایمبتنیبرنشراطالعات)مهارتهایزندگی،ارائهپوستروكاتالوگونمایشفیلم(
برتغییرنگرشنسبتبهاعتیادوشناختمؤثرترینروشآموزشدردانشآموزانپرداخته

است.
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روش 
پژوهشحاضرازنوعتحقیقاتنیمهآزمایشی)نیمهتجربی(استكهبا»طرحپیشآزمون
وآزموننهاییباگروهكنترلوگزینشتصادفی«انجامگرفتهاست.جامعهآماریشاملكلیه
دانشآموزانپسرمقطعدوممتوسطهشهركرد)5978دانشآموز(،درسالتحصیلي99-98
بود.برایانتخابنمونهتحقیق،ازروشنمونهگیریتصادفیاستفادهشد.باتوجهبهاینكه
درتحقیقاتآزمایشیحجمنمونه30نفریكفایتمیكند)رمضانی،2001(،لذاتعداد4
گروه15نفریدرمجموع60نفر)سهگروهبرایمداخلهویكگروهبرایكنترلمقایسه
اثربخشیمتغیرهایارائهشده(برایاجرایمتغیرهایآموزشیانتخابشد.درسهگروه،
روشهایآموزشی)آموزشازطریقمهارتهایزندگی،آموزشازطریقفیلموآموزشاز

طریقپوستروكاتالوگ(برای10جلسهاجراشد.
معیارهایورودبهپژوهششاملدانشآموزگروهسنی14تا18سال،داشتنرضایتنامه
در بودنحضور داوطلبانه و مشترک فرهنگی بافت آنان، اولیای و دانشآموزان از كتبی
پژوهشبود.همچنینمعیارهایخروجازپژوهش،انصراففردازهمكاریدرروندتحقیق

وغیبتبیشازدوجلسهبود.

جدول )1( طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل و انتخاب تصادفی

پسآزمونمتغیرمستقلپیشآزمونتعدادانتخابتصادفیگروههامنبع

گروههای
آزمایش

R15T1X1T2مهارتهایزندگی

R15T1X2T2پوستروكاتالوگ

R15T1X3T2فیلم

R15T1-T2كنترل

برایاجرایطرحتحقیق،ابتدادرهرگروهپیشآزمون)pre test(بهعملآمد.سپسسه
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متغیرمستقل)روشهایمختلفآموزشی(بههریكازگروههایآزمایشارائهشد.هركدام
ازسهگروهآزمایشطی10جلسه80دقیقهای،آموزشهایالزمراازطریقروشهایمبتنیبر
رویكردنشراطالعاتشاملروشمهارتهایزندگی،ارائهپوستروكاتالوگ،وآموزشفیلم
دریافتكردند.ضمنایككالسنیزبهعنوانگروهكنترلبهدلیلكنترلخطاومقایسهاثربخشی

آموزشها،درنظرگرفتهشد.درپایاندورهآموزشیپسآزمون)post test(اجراشد.
ازحیثابزار،دراینپژوهشازپرسشنامهنگرشنسبتبهاعتیادكهبهرامی)2001(
آنرانرمكردهاست،استفادهشد.اینپرسشنامهدارای7عاملمختلفبا74سوال)گویه(
بهعلتمصرف از:نگرشنسبتبهمصرفموادمخدر،نگرشنسبت استكهعبارتند
موادمخدر،نگرشنسبتبهفردمعتاد،نگرشنسبتبهشخصیتفردمعتاد،نگرشاجتماع
نسبتبهاعتیاد،نگرشنسبتبهترکاعتیاد،نگرشنسبتبهعواقبمصرفمواد.نحوه
نمرهگذاریبهاینصورتاستكه،هرچهدانشآموزینمرهباالتریدراینابزاركسبكند
نگرشمثبتوهرچهنمرهپایینتریكسبكندداراینگرشیمنفینسبتبهاعتیاداست.
با5خواهدبود.هرچه برابر بهعبارتدیگرحداقلنمرات1وحداكثرنمرهكسبشده
نمرهبهسمتعدد5بیشترتمایلداشتهباشدنشانگرگرایشمثبتوهرچهبهسمتعدد
یكگرایشداشتهباشدنشانگرنگرشمنفیدرهریكازخردهمقیاسونمرهكلخواهد
بود.ضریبپایاییپرسشنامه90/0بود.همچنینپایاییحاصلازروشهمسانیدرونیبا
استفادهازآلفایكرونباخبرابربا923/0محاسبهشدهاست)یونسیومحمدی،2001،به

نقلازیونسیومحمدی،2006(.
نفر یك از متشكل متخصص نفر چهار توسط حاضر پرسشنامه محتوای روایی

جامعهشناس،یكنفرروانشناس،یكنفرمشاورمتخصصپرسشنامهنگرشنسبتبهاعتیاد
ویكنفرروانسنجتأییدشد.

دراینتحقیق،سهسطحمختلفمتغیرمستقل)روشهایپیشگیری(بههریكازگروهها
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ارائهشد.برایگروهآزمایشی1،طی10جلسه80دقیقهایوبهصورتهفتگی،براساس
الگویسازمانبهداشتجهانیوبااستفادهازتكنیكهاییادگیریفعال،مهارتهایزندگی
آموزشدادهشدوبهگروهآزمایش2،طی10جلسه،فیلمهایآموزشیبامحتوایاعتیادو
نقشمخربآنكهتوسطمعاونتپرورشیآموزشوپرورشومعاونتپیشگیریازاعتیاد
نیرویانتظامیتدوینشدهبود،آموزشدادهشدوگروهآزمایش3،بهمدت10هفتهدر
معرضتماشایپوستروكاتالوگهاییكهازنظرمحتوامتناسببااعتیادواقدامهایپیشگیری

تهیهشدهبودقرارگرفتند.
برای استفادهشد. )ANCOVA( آنالیزكوواریانس ازآزمون دادهها برایتجزیهوتحلیل
پیشفرضهایاستفادهازاینآزمون،آزمونهمگنیواریانسها،بررسیوضعیتنرمالبودن
تجزیهوتحلیل برای شد. استفاده رگرسیون شیب همگنی همچنین و بررسی مورد متغیر

دادههایگردآوریشدهازنرمافزارآماریSPSS22استفادهشد.

یافته ها

یافته های توصیفی
توزیعمتغیرسنآزمودنیهانشاندادكه4/20درصدازدانشآموزاندرگروهسنی14ساله،
4/35درصددرگروهسنی15ساله،9/24درصددرگروهسنی16ساله،حدود4/19درصد
درگروهسنی17سالهوباالترقرارداشتند.توزیعمتغیرپایهتحصیلیآزمودنیهانشاندادكه
4/56درصدازدانشآموزاندرپایهدهم،1/22درصددرپایهیازدهمو5/21درصدنیزدرپایه
دوازدهمتحصیلیمشغولبهتحصیلبودند.ازنظرمعدل،9/12درصدازدانشآموزاندرگروه
معدل10الی6/26،9/12درصددرگروهمعدل13الی9/32،9/15درصددرگروهمعدل16
الی9/18،وحدود6/27درصددرگروهمعدل19الی20قرارداشتند.همچنین،35درصداز

اولیایدانشآموزانمشاغلدولتیو65درصددارایمشاغلغیردولتیبودند.
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جدول )2( میانگین ابعاد نگرش )خرده مقیاسها( نسبت به اعتیاد در گروههای مختلف

گروه کنترل آموزش فیلم مهارتهای 
زندگی

پوستر و 
کاتالوگ وضعیت خرده مقیاس

M M M M

2/22 2/09 1/93 2/12 قبلازمداخله نگرش نسبت به مواد 
2/21مخدر 1/63 1/74 2/27 بعدازمداخله

2/30 2/12 2/05 2/16 قبلازمداخله نگرش نسبت به علت 
2/50مصرف مواد 1/86 1/76 2/20 بعدازمداخله

2/65 2/69 2/46 2/60 قبلازمداخله
نگرش نسبت به فرد معتاد

2/72 2/65 2/14 2/55 بعدازمداخله

2/23 2/36 2/47 2/33 قبلازمداخله نگرش نسبت به شخصیت 
2/34فرد معتاد 2/40 2/03 2/15 بعدازمداخله

2/82 3/06 3/13 2/94 قبلازمداخله نگرش اجتماع نسبت به 
2/90اعتیاد 2/90 2/83 2/94 بعدازمداخله

2/60 2/99 3 3 قبلازمداخله نگرش نسبت به ترک 
2/80اعتیاد 3/08 2/51 2/79 بعدازمداخله

2/24 21/03 1/97 2/18 قبلازمداخله نگرش نسبت به عواقب 
2/25مصرف مواد 1/64 1/63 2/25 بعدازمداخله

2/87 2/86 2/81 2/74 قبلازمداخله نگرش کلی به اعتیاد و 
2/54مواد 2/56 1/12 2/67 بعدازمداخله
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یافته های استنباطی
مفروضه هاي استفاده از تحلیل کوواریانس )آنکوا (

1- نرمالیته 

جدول )3( آزمون نرمالیته )کولموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک(

شاپیرو- ویلک کولموگروف. اسمیرنف
متغیرها

p Sh-W p K-S

0/488 0/981 0/20 0/70 نگرش به اعتیاد

نتایججدول)3(نشاندادسطحمعناداریآزمونكولموگروف-اسمیرنوفدرمتغیرگرایش
اعتیادp >0/05  است،لذاتبعیتدادههاازمنحنینرمالدرسطحاطمینان95درصد، به

تأییدشد.

2- همگنی واریانسها 
جدول )4( نتایج آزمون همگني واریانس لوین بین متغیرها 

Df1Df2Fpمتغیروابسته

3561/4420/24نگرشبهاعتیاد

)p<0.05 ،F=1.442(نشانداد،آزمونلوینبرایمتغیرنگرشبهاعتیاد)نتایججدول)4
است.بنابراینواریانسدوگروهآزمایشوكنترلدرمتغیرهايپژوهشتفاوتمعناداری

نشانندادوفرضهمگنيواریانسهاتأییدشد.
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3- همگنی شیب رگرسیون

جدول )5( نتایج حاصل از همگنی شیب رگرسیون

SSdfMSFpمتغیرهای وابسته

0/0930/030/410/747نگرش به اعتیاد

نتایججدول)5(نشانداد،شیبرگرسیوندرموردمتغیرهادرسطح)p<0.05(معنادار
نیست،لذاشرطهمگنیشیبرگرسیونتائیدشد.

4- تعیین و کنترل متغیرهاي همگام و ناخواسته
باتوجهبهاینكهدراینپژوهشازطرحپژوهشي»پیشآزمون«و»پسآزمون«باگروه
»وابسته« متغیر بر »مستقل« متغیر تاثیر طرحها، گونه این در و است شده استفاده كنترل
سنجیدهميشودبنابرآنچهحائزاهمیتاستكنترلمتغیرهايهمگامومداخلهگراست.در
واقعآنبخشازواریانسمتغیروابستهكهناشيازواریانسمتغیرهايهمگامومداخلهگر
است،ازواریانسكلكمشدتاتفاوتهايگروهيازلحاظواریانستعدیلشدهموردبررسي

قرارگیرد.
فرضیهپژوهشبدینقراراست:»بیناثربخشیروشهایمبتنیبرنشراطالعاتشامل
روشمهارتهایزندگی،پوستروكاتالوگوارائهفیلمبرنگرشبهاعتیاددانشآموزانپسر

دورهدوممتوسطهتفاوتمعناداروجوددارد«.
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جدول)6( مقایسه میانگین نگرش به اعتیاد برحسب روشهای آموزش با توجه به آزمون تحلیل 

کواریانس

MSDFpگروههامرحله

پیشآزمون

2/810/232مهارتهایزندگی

0/4780/699
2/860/473فیلم

2/740/277پوستروكاتالوگ

2/870/3گروهكنترل

پسآزمون

2/120/196مهارتهایزندگی

19/187>0/0001
2/560/279فیلم

2/670/22پوستروكاتالوگ

2/820/34گروهكنترل

آزمونتعقیبیتوكی

M.D.S.E.pگروهها

0/6960/0960/00آموزشمهارتهایزندگینسبتبهگروهكنترل

0/260/0960/045آموزشازطریقفیلمنسبتبهگروهكنترل

Fمشخصنمود،میزان)ANCOVA(آزمونآنالیزكوواریانس)طبقدادههايجدول)6
محاسبهشدهدرمرحلهپیشآزمون)F=0.478(بودكهدرسطحخطایكوچكتراز0.05
معنادارنشد.یعنیدرمرحلهپیشآزمونبیننگرشگروههایموردمطالعهنسبتبهاعتیاد
سطح در پسآزمون مرحله در شده محاسبه F میزان اما نشد. مشاهده معناداری تفاوت

p<0.01برابرF=19.187بود.
نتایجنشاندادكهازلحاظمقایسهنمرهپسآزموننگرشنسبتبهاعتیاد)باتعدیلآن
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ازطریقنمرهپیشآزمون(بینگروههایزیرتفاوتآماریمعناداریوجودداشت:گروه
مهارتهایزندگی)میانگینتعدیلشدهبرابربا2.12(درمقایسهباگروهپوستروكاتالوگ
)میانگینتعدیلشدهبرابربا2.67(اثربیشتریبرمنفیساختننگرشدانشآموزاندارد؛
گروهكنترل)میانگینتعدیلشدهبرابربا2.82(درمقایسهباگروهمهارتهایزندگی)میانگین
تعدیلشدهبرابربا2.12(وگروهفیلم)میانگینتعدیلشدهبرابربا2.56(درمقایسهباگروه
كنترلاثرمؤثرتریبرمنفیساختننگرشدانشآموزانداشت.لذاآموزشمهارتهایزندگی
وآموزشازطریقفیلمدرتغییرنگرشنسبتبهاعتیاددرپسرانمؤثربودهاست.باتوجه
بیشتری اثربخشی از زندگی مهارتهای آموزش تعقیبی،گروه آزمون در نمرات تفاوت به
برابر Fمحاسبهشده مقدار كاتالوگ،چون پوسترو آموزش امادر بودهاست. برخوردار
1.622وسطحمعناداریآن0.214بودهاست،بنابرایناندازهاثرگروهآموزشازطریق

پوستروكاتالوگتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست.
جدول)7( اندازه اثر در آزمون تحلیل کواریانس )ANCOVA(در گروههای آموزشی مختلف
اندازه اثر P F SS df گروههای آموزشی

0.623 0.000 44.701 3.517 1 مهارتهای زندگی

0.161 0.031 5.178 0.505 1 فیلم

0.057 0.214 1.622 0.138 1 پوستر



طبقدادههایجدول)7(،62.3درصدواریانسنگرشبهاعتیاددردانشآموزاندوره
متوسطهدومبهكمكآموزشهایمهارتهایزندگیو16.1درصدواریانسازطریقآموزش
فیلمتبیینشدهاست،اماایندرصددرآموزشازطریقپوستروكاتالوگ5.7درصدبوده

كهمعنادارنبودهاست.
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بحث 
آموزش ازرهگذر كه است آن از تحقیقاتمشابهحاكی و پژوهشحاضر یافتههای
مهارتهایزندگیمیتوانبهتغییرنگرشنوجواناندرابعادمختلفهمتگماشت.همچنین
باتوجهبهاینكهمهارتهایزندگیموجبارتقایتواناییهایروانی-اجتماعیاست،میتواند
فردرادرمقابلهمؤثردركشمكشهاوموقعیتهایزندگییاریبخشند.یافتههایاینپژوهش
و سیلبریسین توماسیك، ویكالد، ،)2019( فاگیانو و تیسون كانرود، نیوتون، یافتههای با
اسپس)2016(،اسپات،كاواناودیشوین)2016(،اسپاداوهمكاران)2015(،میچوهمكاران
ویجاایاالكسمی)2013(، و سیلوا ،)2014( مخدر مواد سوءمصرف ملی موسسه ،)2016(
كیمبروصندل)2009(،الوانیوهمكاران)2019(،صادقیوهمكاران)2019(،دهقانیو
همكاران)2018(،سعادتطلبوهمكاران)2017(،آقاباباییوهمكاران)2012(،اعظم
امینیانوسیدمحمودمیرزایی)2010(وباقریوناعمی)2018(همخوانیدارد.ازپژوهش
سعادتطلبوهمكاران)2017(تحتعنوانارزیابیاثربخشیدورهآموزشیپیشگیریاز
اعتیادنتیجهگرفتهمیشودكهآموزشمهارتهایزندگیدرپیشگیریازاعتیادوآشناییبا
عوارضوپیامدهایموادمخدردرجهمطلوبترینسبتبهدیگرروشهایپیشگیریدارد.
ربیعیوهمكاران)2013(درتحقیقخودبهایننتیجهرسیدندكهبرنامههایجرأتآموزی
دردانشآموزانمنجربهافزایشمهارتهایخودتصمیمگیریوخودحمایتیمیشودواین

عاملدركاهشاعتیادتاثیرگذاراست.
درموردتاثیرآموزشفیلمبرتغییرنگرشنوجواناننسبتبهاعتیاد،پژوهشهایانجام
گرفتهبانتایجتحقیقاتنیوتون،كانرود،تیسونوفاگیانو)2019(،كیمبروصندل)2009(،
فاگیانووهمكاران)2008(،گاتفردسونوویلسون)2003(،هررنكولوهمكاران)2007(،
گینروهمكاران ،)2001( بوتوینوهمكاران ،)2003( پیكوهمكارانش ،)2006( تاتل
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)1993(،هامبورگ)1999(،انیسكویچووایسونگ)1990(،آقاباباییوهمكاران)2011(،
طاهریانوهمكاران)2018(وكریمیافشاروهمكاران)2016(همپوشانیدارد.نتایجنشان
میدهدكهروشهایآموزشیفعالومحتواهایارائهشدهازطریقفیلموتحلیلآنهاتوسط
مربیومتربیمیتوانددرتغییرنگرشنوجواناننسبتبهاعتیادتاثیرگذارباشد.اینیافتهها
ضمنتأییداثربخشیفیلمهایآموزشیدرتغییرنگرشبهاعتیاد،بهدرکمكانیزمعملاین
برنامهنیزكمكمیكند،درنتیجهشواهدارزشمندیدرحمایتازرویكردنشراطالعات

برایپیشگیریازمصرفموادفراهممیسازد.
یافتههای با پژوهش این یافتههای كاتالوگ، و پوستر ازطریق آموزش تاثیر مورد در
ها یافته برخی اما ندارد. همخوانی )2013( ژیانی زهرا و )2012( همكاران و آقابابایی
نشانمیدهد،ارائهپوستروكاتالوگبارعایتعناصربصری،رنگ،سایزپوستر،طرحهای

گرافیكی،منتجبهتغییرنگرشنوجواناننسبتبهاعتیادمیگردد.
باتوجهبهنتایجپژوهشحاضر،آموزشازطریقمهارتهایزندگیوسپسنمایشفیلم،
بهترتیباولویت،بیشترینتأثیررابرتغییرنگرشدانشآموزاننسبتبهاعتیادوابعادنگرش
دارند،لذادرراستایپیشگیریاولیهازبالیخانمانسوزاعتیاد،برنامهریزانوسیاستگذاران
مرتبط،بایدبرنامههایپیشگیرانهراباترغیبوتشویقافرادبهشركتدركالسهایآموزشی
تازماندرونیشدنچنینمهارتهایی ازدورانكودكی فیلم، مهارتهایزندگیوآموزش
ادامهدهند،ودراینمیاننهادهایفرهنگیوبهویژهنهادآموزشوپرورشبهایننكتهتوجه
جدیداشتهباشندكهدررویكردنشراطالعات،پیامتبلیغاتیورسانهایزمانیموفقخواهد
بودكهقادرباشدمخاطبراباخوددرگیركند،بنابراینبرنامههایپیشگیرانههموارهباید
بینابعادهنریوابعادآگاهیبخشتعادلایجادكنندوپیامیرادرفیلمطراحیكنندكهبه
عالقهمخاطباننزدیكباشد.همچنیندراینرویكردازروشهایدانشآموزمحوراستفاده
كند.لذاپیشنهادمیشودكهایننهادنسبتبهتدوینمحتوایمناسبدرموردتغییرنگرش
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دانشآموزاننسبتبهاعتیاداقدامجدینمایدوساعتیازبرنامهدرسیهفتگیمدارسرا،
بهآموزشمهارتهایزندگیآنهمبااجرایمشاورینمتخصصوآگاهاختصاصدهدویا

بههمینمنظورازمحتوایتلفیقیاستفادهكند.
ازدیگرنتایجاینپژوهشایناستكه،بهدلیلانتقالغیرمستقیمونبودتعاملجدیبین
مربیومتربی،آموزشازطریقپوستروكاتالوگتاثیرجدیدرتغییرنگرشدانشآموزان
نسبتبهاعتیادندارد.بنابراینپیشنهادمیشود،نهادهایفرهنگیبهجایهزینههایتهیهو
تكثیرپوستروكاتالوگ،كالسهایآموزشیرابامحتوایمهارتهایزندگی)بهویژهمهارتهای
رویارویی،خودآگاهی،تصمیمگیری،حلمسئله،كنترلخشم،خودآگاهیوهمدلی،نهگفتن
دربرابردرخواستهایغیرمنطقی،تفكرنقادانهوخالق،برقرارارتباطمؤثر،مقابلهبااسترس
وجرأتمندیوارتباطهنرمندانه(بابهرهگیریازتوانعلمیوكارشناسیمتخصصینحوزه

مشاوره،روانشناسیومددكاریتقویتكنند.
درپایاندررابطهبامحدودیتهایتحقیقبایستیگفتازآنجاییكهاجرایاینطرحدر
یكدورهتحصیلیخاص)دورهمتوسطهدوم(ودریكجنسیت)پسران(صورتگرفته

است،لذابایددرتعمیمیافتههابهسطوحدیگرتحصیلیوجنسیتبااحتیاطعملشود.
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