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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. 
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     چکیده

کمدرنخستیندفعاتمصرف،تحتتأثیرنگرشآنهابهمصرفموادقصدافرادبرایسوءمصرفمواددست

شدهپیشگیریازاعتیاداست.هدفپژوهشقراردارد.اصالحنگرشبویژهدرنوجوانان،یکیازراهبردهایشناخته

بررسیتأثیرچهارروشپیشگ مهارتحاضر، آموزشازیرانه)آموزشازراه آموزشازطریقفیلم، هایزندگی،

آموزانپسردورهآموزشبهروشارسالپیامکوتاه(برتغییرنگرشوسالمترواندانشطریقپوسترکاتالوگو

ازطریقزشآزمایشیبودکهدرآنچهارگروهآزمایششامل:آمومتوسطهبود.تحقیقحاضرازنوعتحقیقاتنیمه

(وپوستروکاتالوگویکگروهگواهبررسیشد.برایاینمنظورSMSهایزندگی،ارسالپیامک)فیلم،مهارت

هاازطریقایانتخابشد.دادهایچندمرحلهگیریخوشهصورتنمونهآموزازچهارمنطقهآموزشیبهدانش511

ANCOVAتحلیلکوواریانس) نتایجنشان تحلیلشد. بینروش( از که روشداد هایشرکتدرهایپیشگیرانه،

هایزندگیوآموزشازطریقفیلم،اثرمعنادارینسبتبهآموزشازطریقپوستروکاتالوگوهایمهارتدوره

ارسالپیامکوتاهازطریقتلفنهمراهبرنگرشنسبتبهاعتیادداشت.همچنین،ازبینچهارروشیادشده،آموزش

ط آموزشمهارتاز معناداریبرریقفیلمو کلیهارتقایسالمترواندانشهایزندگیتأثیر به آموزانداشتند.
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هایها،ازروشآموزانوارتقایسالمتروانآنگرددکهدرآموزشتغییرنگرشدانشمراکزآموزشیپیشنهادمی

مشاهدهاستفادهنمایند.هایزندگیوآموزشازطریقفیلموفعالیمانندآموزشمهارت

سوءمصرفیپیشگیری،سالمتروانی،هاروشهای کلیدی: واژه یزندگی،نمایشفیلم،نگرشهامهارتمواد،

.پسردورهمتوسطهآموزاندانشنسبتبهموادمخدر،

.
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 مقدمه

معضالت یکیاز امروزه مخدر، مواد به اعتیاد

تواندهررودومیشمارمیاساسیزندگیبشریبه

دهد قرار تأثیر تحت را فرد زندگی از گوشه

 سازمان1393)کاظمیان، گزارش اساس بر .)

( جهانی حدود2007بهداشت جهان سراسر در )

سالگیهرساله64تا15میلیوننفربینسنین200

یکدارویغیرقانونیمصرفمییکیا از بیشتر

)کیانی کنند پوزاد، و موجود1391پور آمارهای .)

 مینشان حدود که ایران16دهد معتادان درصد

20درصدآنهابین28سالسندارندو19کمتراز

 می24تا روی اعتیاد به )خلسالگی وآورند یلی

نِرشد(.دورهنوجوانانیدورهبحرا1389همکاران،

 استکه نمو نظرو تحوالتاز روانی و جسمی

شودمیوباعثکندمیبسیارعمیقیدرفردایجاد

بخورد. هم به نوجوانان روانی و جسمانی نظم

 دوره این در لحاظنوجوانان از نارس، ازعاطفی

اجتماعیبسیارشکنندهازنظرتجربهمحدودونظر

 (.1389سهرابی،هستند)خلیلیووتأثیرپذیر

قصدافرادبرایسوءمصرفموادالاقلدراولین

تحت مصرف مصرفدفعات به آنها نگرش تأثیر

در بویژه نگرش؛ اصالح لذا دارد. قرار مواد

شدهپیشگیرینوجوانان،یکیازراهبردهایشناخته

(.اصطالح1386ازاعتیاداست)رفیعیوهمکاران،

روان نظر معنگرشاز وشناسان دارد مختلفی انی

ارائه مفهوم این از گوناگونی استتعاریف شده

 شناخت:(1373)کریمی، احساسترکیب وها، ها

معین موضوع یک به نسبت عمل برای آمادگی

(؛آمادگیروانیوعصبیکهازراه1347)صناعی،

سازمان پاسختجربه استو کلیهیافته به فرد های

بهآنهارابهنحویپویاهایمربوطاشیایاموقعیت

هدایتمی نقل1935کند)آلپورت، شدهدررفیعی؛

(.1386وهمکاران،

برنامه دردر اعتیاد از پیشگیری به مربوط های

فعالیت خاصهایمدارس، جایگاهی آموزشی

 ایگونهبهدارند، چنینآموزاندانشکه توسط

مقابلموقعیتهابرنامه دهاییکهمصرفمواییدر

تسهیلمی ایمنمیمخدررا ،1شوند)ساسمنکنند،

1989 اهداف از شکستنهابرنامه(. آموزشی، ی

با آشناسازیافراد و مخدر مواد از ارزشاستفاده

خانوادگی اجتماعیو ابعاد در مشکالتیاستکه

گریبانگیر همکارانشودمیآنها و 2)هنلی ؛1993،

پاشاشریفیوبهنقلاز؛1995ساسمنوهمکاران،

(.1388رضایی،

یا انداختن تأخیر به پیشگیریعبارتاستاز

جامعه در مواد از استفاده شروع از جلوگیری

3)هانسن ،1999 از یکی ازهاروش(. پیشگیری ی

 مخدر، مواد وسازیآگاهمصرف خطرها از افراد

موادمخدرواصالحنگرشافرادازمثبتهایزیان

معتادوموادمخدراستبهمنفینسبتبه اعتیاد،

بهنقلازستاری؛1376)رحیمیموقروهمکاران،

(.1382وهمکاران،

همکاران و که2010)4اسپیت دادند نشان )

مهارت نگرشآموزش تغییر بر زندگی های

آموزاننسبتبهسوءمصرفموادوالکلبردانش

می ایجاد تغییر پسر رواننوجوانان کند. بهشناسان

می درمان از برتر را پیشگیری دلیل دانند:چند

بررسی اغلب آنکه، هانخست کهدهندمینشان

 اثربخشی چندانهایروشمیزان اعتیاد درمانی

                                                           
1 sussman 
2 Henley et al. 
3 Hansen 

4 Speath et al. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Henli(1993)&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hrr.co.uk%2Fresults%2Flive%2Fregatta-records%2F&ei=pfgfUujFDYOg0wW1w4Eo&usg=AFQjCNGaLAGynITy1YkkknXfbtdUWVNvzQ&bvm=bv.51495398,d.d2k
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 با اغلب نیستو مکرربرگشتامیدوارکننده های

همکاران و للن است)مکل 1همراه دوم؛(2005،

آن هابرنامهکه، درسوءمصرفیپیشگیریاز مواد

ازنظرمقایسهبادرمان ؛هستندصرفهبههزینهکامالً

 آنکه، آسیبهابرنامهسوم هاییپیشگیریاحتمال

 دوره بزرگسالیوخیم بشدترا دهندمیکاهش

(.2،2001)ایالونگووهمکاران

برایاکنونهمطورکلی،به راهبرد سه

محدود اغلبکشورهایسوءمصرفکردن در مواد

وج جهان دارد: -1ود شامل قانونی یهاراهراهبرد

مواد از استفاده پخشیا از -2؛قانونیجلوگیری

 که درمانی معتادپسراهبرد برایاز افراد شدن

به ترکبازگرداندن و طبیعی استفادهاعتیادحالت

شودمی تربیتی-3و روش-راهبرد که آموزشی

ایپیشگیرانه که باالییازاکنونهماست جایگاه

سنا و )سیگل است 3برخوردار ،1997 ازبه؛ نقل

 بیاضی، و مهم1385رجایی از فعالیت(. هاترین

تربیتیدرزمینۀ آگاهی-راهبرد بهآموزشی، دادن

به عللرویآوردن مورد در مختلفجامعه افراد

خطر داروها، تأثیر روانیهایمواد، و -بدنی

 مواد از استفاده میاجتماعی را دربرشمردتوان .

حاضر چنین،حال انجام برای مکان بهترین

مراکزآموزشیمانندمدارساییپیشگیرانههابرنامه

نقلازرجاییوبه؛4،1994است)تشانوهمکاران

(.1385بیاضی،

دوران در مخدر مواد مصرف به گرایش

نوجوانیوجوانیبیشازسنیندیگراست)گرین

اتوسون از5،1995و پیشگیری موضوع بنابراین، .)

                                                           
1 McLellan et al 
2 Ialongo et al 
3 Sigel & Sena 

4 Teshan 
5 Green & Ottoson 

سوءمصرف این در مخدر سنی،هاگروهمواد ی

ریزانومتخصّصانرابهخودتوجهزیادیازبرنامه

6معطوفکردهاست)گلدستون یهابرنامه(.1987،

گیرند)بهرامیگروهکلیقرارمیپنجپیشگیریدر

 1383احسان، اطالعات-1(: نشر -2؛7رویکرد

پرورشعاطفیرویک یا-3؛رد جایگزین رویکرد

اجتماعی-4؛8بدیل نفوذ 9رویکرد رویکرد-5و

افزایشتوانایی اجتماعیو پژوهش10تألیفینفوذ .

 اول اساسرویکرد بر حاضر است.شدهطراحی

رویکرد این در،هدف آنها،موادبارهآگاهی آثار ،

پیامد تقویت و مواد مصرف یهانگرشهای

ضدّ مواد استمصرف دستورالعملوسیلهبهو

 نمایشگروهیهایبحثآموزشی، فیلم، نمایش ،

 و جزوه پوستر، مخدر، آموزشیهابرنامهمواد ی

.شودمیانجمناولیاومربیانمدرسهاعمال

جوامع سالمتی ارزیابی محورهای از یکی

آنگوناگون، روانی شکهابهداشت بدون ،ست.

 نقش روانی ومیمهسالمت پویایی تضمین در

 ایفا جامعه هر و)هالینگکندمیکارآمدی شلد

11ردلیچ سازمان1985، سوی از روانی سالمت .)

 جهانی اولیهعنوانبهبهداشت اصول از یکی

مراقبت قلمداد روانی بهداشت اینشودمیهای .

تواناییکاملبرایعنوانبهسازمانسالمتروانیرا

روانیوجسمیتعریفهایاجتماایفاینقش عی،

قابلیتارتباطموزونوکندمی وسالمتروانرا

تغییرواصالحمحیطفردیو هماهنگبادیگران،

طوربهاجتماعیوحلتضادهاوتمایالتشخصی

                                                           
6 Goldstone 
7 Information dissemination approach 
8 Alternative approach 

9 Social influence approach 

10 Integrated social influence and enhancement of 

abilities 
11 Hollingshead  & Redlich 
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می عنوان مناسب و عادالنه طبقمنطقی، نماید.

روانی سالمت مختلف، دانشمندان یعنی؛نظرات

رایطمتغیروتالشبرایتحققسازگاریمداومباش

الزاماتمحیطدر و تقاضاهایدرونی بین اعتدال

حالتغییر،تسلطبرمحیط،درکواقعیات،یگانگی،

خود به نسبت مناسب نگرش و رشد استقالل،

(.1384وهمکاران،بخشفرح:نقلاز)به

تصویببرنامهجامعارتقایسالمتروانکشور

 زمانی 1390)دوره وزارت1394تا توسط )

به آن ابالغ و آموزشپزشکی و درمان بهداشت،

سالمتاهمیتاسنادیاستکهازجمله،هادانشگاه

می آن طریق از را اینروان در حسنمود. توان

و مستندات آخرین مطابق که است آمده برنامه

 شیوعاختالالتروانیحدود %20شواهدموجود،

 کشورراشاملهایاریبیم%بار14استکهتقریباً

تعاریفشودمی مطابق که است حالی در این .

  سالمتروان، اختالالتروانیتنهاجهانی، نبود

کهشودمییدیگریراهمشاملهامؤلفهنیستو

روانی مشکالت بار شوند، منظور نیز آنها -اگر

 )وزارتبمراتباجتماعی بود خواهد بیشتر

 همکارانمثال،برای؛(1391بهداشت، و بولهری

جمعیت1373) در روانی اختالالت شیوع )

 را یزد میبد و5/16روستایی یوسفی درصد،

( روانی1379همکاران اختالالت شیوع میزان )

درصد،موسویو2/37دختروپسرراآموزاندانش

( 1377همکاران در افسردگی شیوع آموزاندانش(

15-17 راهایدبیرستانساله 5/44بندرعباس

( همکاران حسینیو و شیوع1379درصد میزان )

علوم دانشگاه دانشجویان در روانی اختالالت

درصدگزارشدادهاست8/51پزشکیمازندرانرا

نقلازمسعود)به وهمکاران، ساکیو1383زاده .)

( وضعیتسالمت1381کیخاونی بررسی در نیز )

ایرا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بهروانی ن

 حدود که رسیدند نتیجه و53این دختران درصد

دردرصدپسراندچاراختالالتروانیهستند.37

فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه پنجم برنامه

سالهبررویکرد20اندازچشمسنددرراستایکشور

سالم» انسان » »و جانبههمهسالمت همچنین« و

روانهایشاخصیارتقا دربویژه؛بهداشت

باموادمخدروجانبههمهونیزمبارزهآموزاندانش

گردانروان اجرای به اهتمام کلیهایسیاستو

روکهپیشرفتومبارزهباموادمخدردردههپیش

تأکیدگذارینامعدالت گذارینامدهاست.ششده،

24 30تا دلیل،هفتهسالمتروانعنوانبهمهرماه

 بر بربودبااهمیتدیگری است. شاخص این ن

گزارش منتشراساس جهانیشدههای سازمان

 در 2004سالهایبهداشت خطر2009و عوامل

روان دورانازجمله،سالمت نامناسب تکامل

خشونت، نامناسب، بارداری و ازدواج کودکی،

دارای والدین شهروندی، حقوق شدن پایمال

 و نامناسب مدرسه روانی، ،غیرمراقباختالالت

یزندگی،کمیسرمایهاجتماعیوهامهارتفضع

 تنزل و اجتماعی غیرسالم اخالقیات،رفتارهای

است. روانی اختالالت از بزرگی بخش مسبب

مداخلهازجمله بهبودتحقیقات درخصوص ای

کودکان نگرشنوجوانانو تغییر سالمتروانیو

توانبهمواردزیرنسبتبهاعتیادوموادمخدرمی

مود:اشارهن

( عبداهلل1387طارمیان و )( تأثیر1387پور )

 طریق از تغییرهامهارتآموزش در زندگی ی

دانستند.رئیسینگرشنوجوانانبهاعتیادرامعنادار

(نیزدرتحقیقخودبهایننتیجه1391وهمکاران)
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گروهی و برگزاریجلساتحضوری که رسیدند

مهارت مآموزش بر تأکید با زندگی شکالتهای

هاوکودکاندرافزایشسالمتطالق،برایخانواده

همکاران و ربیعی است. مؤثر آنها کودکان روانی

که1392) رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در )

آموزانبهافزایشآموزیدردانشهایچرأتبرنامه

خودتصمیممهارت منجرهای خودحمایتی و گیری

پیشنهادمی از یکی اشود. بودههای آن تحقیق ین

این ماهیّت به توجه با که برنامهاست هایگونه

درعین و ایمن اثربخش،ارزان، و کارا حال

میبه توصیه نوجوانان در آن نتایجکارگیری شود.

( همکاران و افشارنیا روی1391پژوهش بر که )

انجامگرفت،دانش آموزانپسردبیرستانیکرمانشاه

آموزشمه که داد گروههایارتنشان در زندگی

نگرش تغییر نمره کاهش باعث آزمایش

-نسبتبهسوءمصرفموادمخدرمیآموزاندانش

پژوهشآموزشمهارت این راگردد. زندگی های

درآموزاندانشبرایایکنندهعنوانعاملحفاظتبه

موادسوءمصرفپیشگیریازبرایبعدیهایسال

(نیز1390)همکاران.آقاباباییومعرفینمودمخدر

مقایسهاثربخشیچهارروشباهدفدرپژوهشی

 از نگرشوسوءمصرفپیشگیری بر مخدر مواد

یفرهنگی،تربیتیهامجتمعآموزاندانشنفسعزت

 امام امداد کمیته خوابگاهی بهو )ره( اینخمینی

 هر که رسیدند باچهارنتیجه پیشگیری روش

نگراثربخشی تغییر بر بهمتفاوت نسبت ش

تنهاکهدرحالی؛اندبودهمؤثرموادمخدرسوءمصرف

شناختیهاروش آموزش و-ی اجتماعی رفتاری

مؤثرنفسعزتیزندگیبربهبودهامهارتآموزش

دستدراینتحقیقایننتیجهبهطورکلی،بهبودند.

دموجبنتوانروشپیشگیریمیچهارآمدکههر

وادمخدرشوند.ایجادنگرشمنفینسبتبهم

به جوانان و نوجوانان گرایش عمده علّت

اعتیادآور و مخدر مواد متغیرهای،مصرف

افرادیکهدرکنترلاستوهیجانیشناختیروان .

هامهارت بهزیاداحتمالبهناتوانند،یهیجانیخود

می روی اعتیادآور مواد ومصرف )قنبری آورند

 1392همکاران، روانی سالمت این(. ازجمله

بهشناختیمتغیرهایروان استو هیجانی خاطرو

نوجواناناهمیت گرایش با ارتباط در آن خاص

به حاضر پژوهش در اعتیاد .شدبررسیسمت

 تغییراتایدورهنوجوانی، با همراه رشد، از

 مرحلهاستبرجسته از شخص عبور شامل که

 بزرگسالیطفولیتبه طیفسنی 11-20استو

 سال در تغییراتگیردبرمیرا دوره این طی در .

 .گیردمیواجتماعیصورتشناختیروانفیزیکی،

گیریشکلینوجوانیدورهسالهاباتوجهبهاینکه

است، انسان اجتماعی و فردی شخصیت ساختار

نابسامانی بروز و بهپذیریآسیبازجملهها

ندهآیدرنهایتوهاقابلیتتوانداختالالتروانیمی

تحت را فرد سرنوشت دهد.و قرار جدی تأثیر

سالمتجسمی،بنابراین برای که تالشی کنار در

 شود،میفرزندان عوامل بهرسانیآسیبباید

تا کرد درک بهتر را آنها روانی و روحی ساختار

برایپیشگیریوجبرانشایستهحلراهبتوان ایرا

.(1383مسعودزادهوهمکاران،آنهایافت)

 توجه مطالعاتگرفته،انجاممروربهبا حدود

وتأثیرآنهادرگرایششناختیروانمرتبطبهعوامل

 حاضر تحقیق اعتیاد، سمت به هدفنوجوانان با

اعتیاد)هایروشبررسیتأثیر شرکتپیشگیریاز

 هایکالسدر زندگیهامهارتآموزشی ی ارائه،
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( کوتاه پیام ارسال کاتالوگ، و ازSMSپوستر )

طریقتلفنهمراهوآموزشازطریقنمایشفیلم(

 نگرش تغییر متوسطهآموزاندانشبر دوره پسر

استانچهارمحالوبختیارینسبتبهاعتیادومواد

طراحیشد.،مخدروهمچنین سالمتروانیآنها

سؤال آیا توانمیاصلیتحقیقآناستکه راهاز

بیهایروش و نگرشنوجوانان،قیمتارزانخطر

نسبتبهمواداعتیادآوروموادمخدر وجوانانرا

آری اگر و خیر یا داد بهترین؛تغییر روش کدام

همچنین داد؟ خواهد دست به را آیا،نتایج

نسبتآموزاندانشدرتغییرنگرشمؤثریهابرنامه

 مواد روانیاعتیادآوربه سالمت تغییر بر تأثیری

مطالعهتفاوتمطالعهحاضردارند؟آموزاندانش با

پژوهشحاضروتروسیعوهمکارانبُعدآقابابایی

،همچنین آماری جامعه .شودمیبررسیتفاوت

آماری بررسیجامعه پژوهشآقاباباییومورد در

 وتحتپوششکآموزاندانشهمکاران امداد میته

آموزاندانشکهدرحالیهاست؛ساکندرخوابگاه

یموردبررس حاضر، پژوهش آموزانیدانشدر

کنند.کهدرکنارخانوادهزندگیمیهستند

 

 روش پژوهش

به تحقیقاتپژوهشحاضر نوع از لحاظطرح

کلیهتجربینیمه پژوهش آماری جامعه است.

پسردورهمتوسطهاستانچهارمحالوآموزاندانش

20667کهتعدادآنهاهستند1392بختیاریدرسال

.استنفر

نمونهبرای انتخاب روشموردنیازهای از ،

ایچندمرحلهایخوشهگیرینمونه درشاستفاده د.

 از استفاده با اول ابتداایخوشهگیرینمونهگام ،

شهرکرد،بروجن2و1چهارمنطقهآموزشی)ناحیه

یک،والران(وسپسدرهریکازمناطقمنتخب

 مدرسه دو انتخاصورتبهیا تصادفی درشب د.

بعد ،مرحله مدارسمنتخبتعداد 5ازهریکاز

شامل20مجموعاًکالس) کالس3کالسدرس،

28 1نفری، 27کالس و 16نفری 25کالس

شدندانتخابنفری( کالس هر در صورتبهو

از آموزش )شامل آموزشی روش یک جداگانه

آموزشازطریقارسالپیامک) (،SMSطریقفیلم،

 از ازآموزش آموزش و کاتالوگ و پوستر طریق

د.شجلسهاجرا12یزندگی(برایهامهارتطریق

گروهگواهیاعنوانبهدرهرمدرسهنیزیککالس

اینگروه به که شد، گرفته نظر در شاهد)کنترل(

هیچنوعآموزشخاصیدادهنشد.تعدادکلنمونه

بودکهدرچهارآموزدانش511شاملموردبررسی

آموزشیودرم مشغول20نطقه کالسدرسدایر،

مداخالت اجرای از بعد و قبل بودند. تحصیل به

نسبتبهاعتیادوموادمخدروآموزاندانشنگرش

سنجششد.وضعیتسالمتروانی،همچنین آنها

متغیرهایسازیخنثیبرای،همچنین برخی اثر

ایمثلسنومنطقهسکونت،ایندومتغیردرزمینه

 کوواریانس نظرعنوانبهتحلیل در کنترل متغیر

گرفتهشدند.

از،ییهامهارتیزندگی،هامهارتدرخصوص

تصمیم:قبیل همدلی، گفتنخودآگاهیو نه گیری،

درخواست برابر ودر نقادانه تفکر هایغیرمنطقی،

 ارتباط برقراری استرس،مؤثرخالق، با مقابله ،

شدمندیکنترلخشموجرأت این1آموزشداده .

                                                           
آموزشمهارت1 برای مورداستفاده فوقمنبع کتبمنتشرشدههای الذکر

دانش معاونتپرورشیوویژه پرورش، توسطوزارتآموزشو آموزان

1389تربیتبدنی،دفترمشاورهامورتربیتیوتحصیلیبودهکهدرسال

شدهاست.توسطنشرطلوعچاپ
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هامهارت بر زندگی10مبتنی اساسی مهارت

موردنظر جهانی بهداشت از)بهاستسازمان :نقل

 همکاران، و 1391رئیسی تمامی در هامهارت(.

مباحثمرتبطبهاعتیادوموادمخدرگنجاندهشد.

پیامک کاتالوگمحتوای و پوسترها تلفنی، هاهای

)نشست پژوهش گروه توسط ای(جلسهچهاری

محتوایایگونهبه تفاوتزیادیبا انتخابشدکه

باشدهایمهارت زندگینداشته ؛ نظرجز حجماز

محتو امحتوا. بههافیلمی توجه با نیز آموزشی ی

هافیلم آرشیو در موجود نیرویصداوسیمای ،

 پرورشآموزشسازمانوانتظامی طریقو از و

شانتخابشد.بحثگروهیتوسطگروهپژوه

ابزارابزار پژوهش: دو از پژوهش این در

استاندارداستفادهشد:

سنج نسبت به اعتیاد پرسشنامه نگرش-1 برای:

نسبتبهموادمخدروآموزاندانشسنجشنگرش

اینپرسشنامه شد. استفاده اینپرسشنامه از اعتیاد

( بهرامی توسط 1380که وبه؛ آقابابایی از نقل

(درایرانساختهورواوپایاشده1390همکاران،

عبارتندکهاستعاملمختلفهفتاستودارای

گویه(،10از:نگرشنسبتبهمصرفموادمخدر)

گویه(،9علتمصرفموادمخدر)نگرشنسبتبه

( معتاد فرد به نسبت نگرش11نگرش گویه(،

 معتاد فرد شخصیت به نگرش3)نسبت گویه(،

گویه(،نگرشنسبتبه5اجتماعنسبتبهاعتیاد)

( اعتیاد 4ترک نسبت نگرش عواقبگویه(، به

( مواد هر7مصرف آزمودنیگویه(. نمره چه

ترینسبتبهاعتیادفردنگرشمنفی،باشدترپایین

 محمدیمخدرموادو و یونسی داشت. خواهد

(1385 ؛ نقل همکآقاباباییازبه و (1390اران،

                                                                                  
  

 آلفای روش به را پرسشنامه این کرونباخپایایی

 همکاران80/0برابر و آقابابایی دادند. گزارش

نیزمقدارضریبآلفای1390) اینبرایکرونباخ(

 را 80/0ابزار دادند. حاضرگزارش پژوهش در

برابرباآموزشپیشدرکرونباخمقدارضریبآلفای

842/0 در براآموزشپسو با 804بر مقدار0/ و

 نمرات بین همبستگی وآموزشپیشضریب

دستآمد.به749/0برابرباآموزشپس

اینپرسشنامه سنجش سالمت عمومی-2 :

 سال در هیلیر توسطگولدبرگو 1972پرسشنامه

4کهدرمقیاساستسؤال28ساختهشدوشامل

0-3)ایدرجه کهطوریبهشود؛میگذارینمره(

نم از آزمون کلی 0ره نقطه84تا و است متغیر

23وبراینمرهکل9هامقیاسبرشآنبرایخرده

 درنظر هرمیگرفته آزمودنیشود. نمره ترپایینچه

فردازسالمتروانیبهتریبرخوردارخواهد،باشد

(.اینپرسشنامه1383،وهمکارانمسعودزاده)بود

خرده داردچهار سؤالی هفت بهمقیاس ترتیبکه

کارکردنشانه در اختالل اضطراب، جسمانی، های

می را افسردگی و واجتماعی برگ )گلد سنجد

 به1979هیلر، ؛ همکاران، و کوهی از (.1393نقل

ویعقوبیدرپاالهنگرایرانتوسطاینپرسشنامهد

 1374سال انستیتوی تهرانپزشکیرواندر

 مختلفی مطالعات شد. پایاییویایگهنجاریابی

ضریبآلفای کرونباخباالیاینپرسشنامههستند.

 با برابر مقیاس کل شدهگزارش88/0برای

 حسینی، و آلفای1384است)بحرینیان مقدار .)

نباخدرپژوهشحاضرقبلوبعدازمداخلهبهوکر

 با برابر 819/0ترتیب همچنین919/0و ،و

هبرابرباهمبستگیبیننمراتقبلوبعدازمداخل

653/0 از کمتر معناداری مقدار دستبه001/0با





59/آموزاناثربخشیچهارروشپیشگیریازسوءمصرفموادبرنگرشنسبتبهموادمخدروسالمترواندانش

 

 

قبلازاجرایپژوهشالذکرفوقآمد.دوپرسشنامه

 .شدتأییدوپرورشآموزشتوسطواحدحراست

هایدادهوتحلیلتجزیهبرای شدهگردآوری

بعدازتوصیفوضعیت،اهدافپژوهشدرراستای

آزمودنی درشاخصهریکاز موردبررسیهایها

 اینهایآزموناز برای شد. استفاده استنباطی

تعدیلوکنترلبرایازتحلیلکوواریانس)،منظور

 آموزشپیشنمرات شد. استفاده برای( وتجزیه

شدهگردآوریهایدادهتحلیل آماریافزارنرماز

SPSS20 .استفادهشد

 

 

 هایافته

هایپیشگیری:آموزشروشفرضیه اول تحقیق

نگرشدانش معناداریبر اثر اعتیاد آموزاندورهاز

متوسطهنسبتبهموادمخدرواعتیاددارند.

 های مختلف مداخله . تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمره نگرش به اعتیاد در روش1جدول 

 آماریتوان  مجذور اتاDf SSMSFp منبع تغییرات

138/538/545/3023/056/091/0آموزشپیش

493/1223/363/10000/061/088/0هایمداخلهروش

 
 آموزش یک میانگین نگرش کلی به اعتیاد و مواد با کنترل نمرات پیش به برای مقایسه یک LSD. نتایج آزمون 2جدول 

(SMS) پیامکوتاهفیلمهایزندگیمهارتپوستروکاتالوگنوعمداخله

--------پوستروکاتالوگ

------049/0هایزندگیمهارت

----000/0152/0فیلم

--427/0000/0002/0(SMS) پیامکوتاه

112/0000/0000/0022/0گروهکنترل

 

پس  شده نگرش به اعتیاد های تعدیل . میانگین3جدول 

 از مداخله

میانگین  روشمداخله

29/2  پوستروکاتالوگ

97/1  هایزندگیمهارت

05/2  آموزشفیلم

25/2  (SMS)کوتاهارسالپیام

39/2  گروهکنترل

(بررسیاثرهریک3(و)2(،)1طبقجداول)

گوناگونآموزشپیشگیریبرنگرشهایروشاز

،باحضورگروهکنترلوهمچنینآموزاندانشکلی

 نمرات تحلیلطریقازآموزشپیشکنترل

نشانNCOVA)کوواریانس نتایج مشخصشد. )

در اعتیاد به نگرشکلی بینمیانگیننمره که داد

هرها،گروه کاتالوگبا و پوستر طریق از مداخله

 وp<001/0فیلم)کنندهدریافتهایگروهیکاز )

(p=049/0)یزندگیهامهارتدهکنندریافتگروه

 آماری گروهدارمعنیتفاوت بین داشت. وجود ی

ازهامهارتکنندهدریافت یک هر با زندگی ی

(وگروهp<001/0پیامک)کنندهدریافتیهاگروه

( p<001/0کنترل آماری تفاوت وجوددارمعنی(

 گروه بین یکازبافیلمکنندهدریافتداشت. هر

(وگروهp=002/0پیامک)کنندهدریافتیهاگروه

پیامککنندهدریافتگروهبینو(p<001/0کنترل)
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وجود معنادار آماری تفاوت نیز کنترل گروه با

بهp=022/0داشت) نتایج به توجه با آمده،دست(.

 فرضیهاولتحقیقتأییدشد.

 های مختلف مداخله برای مقایسه میانگین نمره سالمت روانی در روش. تحلیل کوواریانس 4جدول

توانآماری مجذوراتاDf SSMSFpمنبعتغییرات

154/1054/1034/3003/066/089/0آموزشپیش

43/189857/47472/2029/061/073/0هایمداخلهروش

 

 آموزش یک میانگین  سالمت روانی با کنترل نمرات پیش به برای مقایسه یک LSD. نتایج آزمون 5جدول 

هایزندگیمهارت پوستروکاتالوگ نوعمداخله  (SMS) پیامکوتاه فیلم 

--------پوستروکاتالوگ

------42/0هایزندگیمهارت

----001/0072/0فیلم

--213/0628/0216/0(SMS) پیامکوتاه

765/0001/0001/0169/0گروهکنترل

 

شده سالمت روانی پس  های تعدیل . میانگین6جدول 

 از مداخله

 روش مداخله میانگین

24/16  آموزش فیلم 

69/17  زندگی های مهارت 

99/20  پوستر و کاتالوگ 

6/18  (SMS)ارسال پیام کوتاه 

26/21  گروه کنترل 

روشفرضیه دوم تحقیق آموزش های:

ارتقایسالمت معناداریبر اثر اعتیاد پیشگیریاز

آموزاندورهمتوسطهدارند.روانیدانش

(بررسیاثرهریک6(و)5(،)4طبقجداول)

گوناگونآموزشپیشگیریبرسالمتهایروشاز

 وآموزاندانشروانی کنترل گروه حضور با

تحلیلطریقازآموزشپیشتکنترلنمرا،همچنین

نتایجنشانANCOVAکوواریانس) مشخصشد. )

مختلفهایگروهبینمیانگینسالمترواندادکه

آموزاندانش روشبا به تفاوت،مداخلههایتوجه

( دارد وجود معناداری 029/0آماری =pنتایج .)

 تعقیبی آزمون انجام از LSDحاصل (5)جدول

است.باشدهارائههاگروهدویدوبهمقایسهمنظوربه

 به بینهاییافتهتوجه جدول این در موجود

«فیلم»گروهآموزاندانشمیانگیننمرهسالمتروان

 )کنترل»و »001/0 =p بین گروهآموزاندانش(؛

(تفاوتp=001/0«)کنترل»و«زندگیهایمهارت»

به معناداری آماری سایر بین آمد. هاگروهدست

نداشتت بهفاوتآماریمعناداریوجود توجه با .

آمده،فرضیهدومتحقیقتأییدشد.دستنتایجبه

 

 گیرینتیجه و بحث

هایپژوهش،ازبینچهارروشبراساسیافته

مداخلهدرراستایپیشگیریازاعتیادوتغییرنگرش

روشدانش مخدر، مواد و اعتیاد نسبتبه آموزان

هایمهارتآموزشهایکالسشرکتحضوریدر

تأثیرزندگی فیلم طریق از آموزش روش و

آموزاننسبتبهموادمعناداریبرتغییرنگرشدانش
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هایطارمیانمخدرواعتیادداشت.ایننتایجبایافته

عبداهلل1387) ،)( همکاران1387پور و آقابابایی ،)

(1390( همکاران و رئیسی افشارنیا1391(، ،)

و1391) )( نتایج2010اسپیت طبق همسوست. )

میدستبه توصیه پیشگیریآمده درراستای شود

خانمان بالی از برنامهاولیه اعتیاد، وسوز ریزان

هایپیشگیرانه،ازطریقسیاستگذارانمرتبط،برنامه

 در مهارتهایردهشرکتحضوری هایآموزشی

اززندگی را مشاهده و فیلم طریق از آموزش و

درونیدوران زمان تا و کنند آغاز شدنکودکی

مهارت همچنین،چنین دهند. ادامه افراد در هایی

روش از دانشاستفاده آموزشی کهآموزهای محور

دانش فعّال درنقش باشد، بارزتر آن در آموزان

دانش اگر گیرد. قرار راهاولویت از هایآموزان

خود و داشته مشارکت برنامه اجرای در مختلف

هاییباشند،بدونشکداراجرایچنینبرنامهعهده

احساسمالکیتبیشتری اهدافمداخله نسبتبه

درنتیجهخواهند و به،نمود مثبتی بارپیامدهای

.خواهدنشست

مداخله روش دو از ارسال:شامل،استفاده

(وآموزشازطریقپوستر،کاتالوگSMSپیامک)

 بروشور تأثیریو نگرش تغییر آموزاندانشبر

رسدمینظرنسبتبهاعتیادوموادمخدرنداشت.به

کاتالوگ، و پیامک ارسال روش عمل مکانیزم

چونپیامکصرفاًاست؛پوستروبروشورمتفاوت

ای(استکهمتنی)نهتصویریویاچندرسانهیپیام

مطالب حجم محدودیتوجودارسالقابلدر آن

 تبادل و خوراندپسدارد از آن پذیرامکانطریق

همچنین بین،نیست. از که داد نشان نتایج

ازهایروش آموزش اعتیاد، از پیشگیری مداخله

 آموزش و فیلم تأثیرهایمهارتطریق زندگی

 روانی سالمت وضعیت بر آموزاندانشمعناداری

 است. داشته متوسطه دوره اینپسر بایدحالبا ،

درموردبررسیانآموزدانشتأکیدشودکهوضعیت

وضعیت در مداخله از بعد و قبل پژوهشحاضر

داشت قرار ؛مطلوبی ولی این مداخلهحالبا

موجبرااینوضعیتمطلوبیارتقاگرفتهانجام

)ش همکاران نتایجرئیسیو با اینیافته (1391د.

.داردهمخوانی



گیرینتیجه

به نتایج درآمده،دستطبق حضوری شرکت

وآموزشاززندگیهایمهارتهایآموزشکالس

تغییر در معناداری تأثیر مشاهده، و فیلم طریق

دانش روان سالمت و است،نگرش داشته آموزان

وپرورششودوزارتآموزشبنابراین،پیشنهادمی

رسمیوصورتبهبرنامهدرسیهفتگیمدارسدر

غیررسمی آموزش توسطهامهارتبه زندگی ی

امشاور ن آگاه اوقاتبپردازدمتخصّصو برای و

 آموزاندانشفراغت وهابرنامه، سازنده مفرح، ی

نماید طراحی آموزشدرزمینۀ،همچنین.جذاب

هایاجتماعی،وزارتیپیشگیریازآسیبهاروش

پرورشآموزش وو درمان بهداشت، وزارت ،

آموزشپزشکی،سازمانبهزیستیونیرویانتظامی

تنگات خانوادهرابطه با ایننگی و باشند داشته ها

تا باشد داشته آموزشی جنبه بیشتر ارتباط

؛رسانیاطالع تواندنمیتنهاییبهرسانیاطالعزیرا

 خانوادهتقویتدر درکارکرد باشد. داشته تأثیر ها

،ضمن پژوهشو کتبتألیفریزیبرنامهسازمان

یادرتدوینمحتووپرورشآموزشدرسیوزارت

اعتیادوازآموزاندانشسازیآگاهدروسنسبتبه

 نگرش تغییر و مخدر وهاآنمواد آن به نسبت
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،آموزاندانشسالمتروانیحفظوارتقا،همچنین

یاینهاپیامعملآورد.یکیدیگرازاقدامجدیبه

نسبتبهآموزاندانشآناستکهنگرش،پژوهش

روان سالمت و است منفی اعتیاد و مخدر مواد

وآموزاندانش دارد قرار مطلوبی وضعیت در

مهارتروش و فیلم طریق از آموزش یهاهای

زندگینیزدرتغییرنگرشنسبتبهموادمخدرو

آموزاندانشسالمتروانیحفظوارتقا،همچنین

تاتأثیر است کافی یافته همین دارد. بهمثبت

برنامه کارشناسانحوزه پرورشآموزشریزانو و

نقطه فعلی وضعیت که دارد اعالم را آگاهی این

 ورودبرایشروعی از جلوگیری و پیشگیری

.استسوزخانمانبهداماعتیادوبالیآموزاندانش

 فعلی زمان در ازآموزاندانشاگر استفاده با

هابرنامه شوند، واکسینه پیشگیرانه ی هایدورهدر

زندگی موادبراحتینیزبعدی و اعتیاد برابر در

مخدردوامخواهندآورد.



تشکر و قدردانی

 مقاله دفتربرگرفتهاین پژوهشی طرح از

تحقیقاتکاربردینیرویانتظامیاستانچهارمحال

است بختیاری ازبنابراین،؛و دارد النومسؤجا

همچنین و دفتر آن مدیرانکارشناسان،،محترم

عزیزیکهمارادرآموزاندانشمدارس،مدرسانو

انجاماینمطالعهیارینمودند،تقدیروسپاسگزاری

.کنیم



 منابع

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

زنادگیهایمهارتثربخشیآموزش(.ا1391)

آمااوزاننساابتبااهباارتغییاارنگاارشدانااش

مجموعااهمقاااالت.مااوادمخاادرسوءمصاارف

دومااینکنگاارهاعتیااادوآساایباجتماااعیو

.25شناختی،دانشگاهخوارزمی،صروان

(.1390آقابابایی،ع.؛جاللی،د.وساعیدزاده،ح.ر.)

مقایسااهاثربخشاایچهااارروشپیشااگیریاز

نفاسسوءمصرفموادمخدربرنگرشوعزت

هاایفرهنگای،تربیتایوآماوزانمجتماعدانش

یتااهاماادادامااامخمیناای)ره(.خوابگاااهیکم

فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصارفماواد،ساال

.46-31،ص21ششم،ش

(.تعیاین1384بحرینیان،س.ع.ومحمدحسینی،ا.)

هاایمادارادرارتباطبینسالمتروانوشیوه

دانشجویانجدیدالورود.فصالنامهپاژوهشدر

پزشااکی،دانشااگاهعلااومپزشااکیوخاادمات

مانیشهیدبهشتی،سالهشاتم،شبهداشتیدر

.251-245،ص3

(.اعتیاااادوفرایناااد1383).بهرامااایاحساااان،ه

 پیشگیری،تهران:سمت.

(.رابطاهباین1388شریفی،ح.ورضایی،ن.)پاشا

نگرشبهموادمخادرباانااایمنیدرخاانواده.

،2شناختی،سالاول،شفصلنامهپژوهشروان

 .86-77ص

(.اثربخشااای1389ساااهرابی،ف.)خلیلااای،ا.و

هایتفکارانتقاادیبارنگارشآموزشمهارت

آموزاننسبتبهسوءمصرفموادمخادر.دانش

فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصارفماواد،ساال

.106-91،ص17پنجم،ش

ربیعی،ل.؛مسعودی،ر.؛مقدسی،ج.؛خیری،ف.و

(.شااناختاثربخشاای1392الاادین،ح.)اشاارف

هایورزیمدرسهمحوربرمهارتتبرنامهجرأ

آماوزانگیریوخودحمایتیداناشتصمیمخود
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دبیرسااتانی.مجلااهدانشااگاهعلااومپزشااکی

.21-11،ص1شهرکرد،سالپانزدهم،ش

(.تأثیریکبرنامه1385رجایی،ع.وبیاضی،م.ح.)

نفااس،نگاارش،پیشااگیریازاعتیااادباارعاازت

مواد.گرایشوآگاهینوجواناندرسوءمصرف

شناساای،فصاالنامهدانااشوپااژوهشدرروان

دانشگاهآزاداسالمیواحادخوراساگان،ساال

.87-71،ص30هشتم،ش

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

(.خواصروانسنجانهمقیاسسنجش1386ل.)

بخشای،نگرشنوجوانانبهاعتیاد.فصلنامهتوان

.50-47،ص1دورههشتم،ش

پاور،رئیسی،ر.؛گنجی،ف.؛شاهمرادی،ر.؛ماردان

فرجاد،ا.؛شمیان،آ.؛نکویی،ا.؛فانیان،ن.ونیک

(.تااأثیرجلساااتمشاااورهحضااوری1391م.)

هاایزنادگیبارساالمتروانآموزشمهارت

هایطالق.مجلهدانشگاهعلومفرزندانخانواده

،4چهااااردهم،شپزشااکیشااهرکرد،سااال

.37-30ص

(.بررسااای1381ی،ک.وکیخااااونی،س.)سااااک

وضعیتساالمتروانایدانشاجویاندانشاگاه

علومپزشکیایالم.مجلهعلمیدانشاگاهعلاوم

،ص35و34پزشااکیایااالم،سااالدهاام،ش

11-15.

.(1382سااتاری،ب.؛اعظاام،ا.ومحماادی،م.ع.)

بررسیمیزانگرایشبهاعتیاددرسانینبااالی

اساتاناردبیال.فصالنامه1381دهسالدرسال

-263،ص9رفاااهاجتماااعی،سااالسااوم.ش

283.

(.بررساایاثربخشاایبرنامااه1387طارمیااان،ف.)

منظاورپیشاگیریهایزندگیبهآموزشمهارت

آموزانساالازسوءمصرفموادمخدردردانش

علماایدانشااگاهعلااوماولراهنمااایی.مجلااه

-77،ص16،ساالششام،شپزشکیزنجاان

87.

(.اثربخشااایآماااوزش1387پاااور،م.)عباااداهلل

آموزانهایزندگیبرتغییرنگرشدانشمهارت

مقطااعدبیرسااتانشااهرساایرجاننساابتبااه

سوءمصرفماواد.مجلاهاعتیاادپژوهای،ساال

.54-33،ص8دوم،ش

پاای،ا.بخااش،س.،غالمرضااایی،س.ونیااکفاارح

(.رابطااهبااینسااالمترواناایوبرخاای1384)

ایدردانشااجویاندانشااگاهمینااهمتغیرهااایز

لرستان.فصلنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلاوم

.86-79،ص4هفتم،شپزشکیلرستان،سال

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

(.رابطااههااوش1392ونااادریلردجااانی،م.)

آموزانپساردروههیجانیبااستعداداعتیاددانش

شااهرکرد.مجلااهدانشااگاهیشهرسااتانپاایش

پاانزدهم،دانشگاهعلومپزشکیشهرکرد،ساال

.39-33،ص3ش

(.اثربخشااااااایروش1393کاظمیاااااااان،س.)

شناختیمبتنیبرذهنآگااهیبارمیازاندرمان

سالمتعمومیمعتادانخوددرمانجو.فصلنامه

هاایعلاومشاناختیوعلمیپژوهشیپژوهش

،1،شچهاارمساالرفتاریدانشاگاهاصافهان،

.192-181ص

(.1393زاده،م.)کوهی،س.؛اعتمادی،ع.وفاتحی

هایشخصایتیوساالمتبررسیرابطهویژگی

رواناایباااساارخوردگیزناشااوییدرزوجااین.

هاایعلاومفصلنامهعلمایپژوهشایپاژوهش
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سااالشااناختیورفتاااریدانشااگاهاصاافهان،

.84-71ص،1،شچهارم

(.بررساینقاش1391)پاور،ع.وپاورزاد،ا.کیانی

عوامالمااؤثردرتارکاعتیاااد.فصالنامهاعتیاااد

،22پژوهیسوءمصرفمواد،ساالششام،ش

.54-39ص

مسااااعودزاده،ع.؛خلیلیااااان،ع.؛اشاااارفی،م.و
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