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  آموزان  و مصرف آن در دانشموادمخدررابطه تعهد به مدرسه، نگرش به 

  2، ملوك خادمي اشكذري1يگانيمه گلپايفه

 01/04/1390: رشيخ پذيتار    18/01/1390: افتيخ دريتار

  
  كيدهچ
 و مـصرف آن در      موادمخـدر سـه، نگـرش بـه        رابطـه تعهـد بـه مدر       يهدف پـژوهش حاضـر بررسـ       :دفه

گيـري بـه روش    اين پژوهش از نوع همبـستگي بـوده و نمونـه        : روش. رستان بود يآموزان سال سوم دب   دانش
آموزان سال سوم، كـه در سـال     نفر از دانش   200صورت كه تعداد     نيبد. اي تصادفي انجام شده است      خوشه

    بـه سـه پرسـشنامه بررسـي وضـعيت مـصرف مـواد،               مشغول بـه تحـصيل بودنـد، انتخـاب و          89-90تحصيلي
ج نشان داد كه نگرش مثبت به مواد و عـدم  ينتا: ها افتهي. سنج مخدرها و تعهد به مدرسه پاسخ دادند      نگرش

 ي طراحـ  :گيـري    نتيجـه  . دارد ي مثبـت و معنـادار      آمـوزان رابطـه     تعهد به مدرسه با مصرف مواد در دانش       
د مـورد توجـه     يـ ش تعهـد بـه مدرسـه با       ير در دانش و نگرش و افزا      يياد تغ جي ا يمحور برا   مدرسه يها  برنامه
  .ردي از مصرف مواد قرار گيريشگيزان پير برنامه

  تعهد به مدرسه، نگرش، موادمخدر، دانش آموزان: ها دواژهيلك
 

  
  
  
  

                                                            
 ahimeh.golpayegani@yahoo.com:  پست الكترونيك.)س(شناسي تربيتي دانشگاه الزهرا  ارشد روان كارشناسي: ولؤنويسنده مس. 1

 )س( ي تربيتي دانشگاه الزهراشناس رواناستاديار گروه  .2
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  قدمهم
س، مـك كـاون،     ي، والـو  نيـل يو(ها است    رستانيع در دب  ي از مشكالت شا   يكيمواد   صرفم

تدريج با باال رفـتن    هنوجواني تا بزرگسالي ب  مصرف مواد از زمان). 1995، 1و پتساندرز 
 خطـر بـراي شـروع مـصرف مـواد            يابد و بر اين اساس نوجواني يـك دوره         سن افزايش مي  

كشور ايران داراي   .)1387،  ي؛ به نقل از پشت مشهد     2،1986گاترفدسونو  هيروشي  ( است
 يه بـالقوه بـرا    يك سـرما  يـ اين جمعيت جوان    .  است هاي جهان  ترين جمعيت  يكي از جوان  

 اگر توجه كافي به آموزش و پـرورش، توسـعه و            ،در عين حال  . رشد و توسعه كشور است    
 كشور خواهد بود؛ چـرا كـه        هراي آيند ب تهديدي   ،سالمت آنان نشود، همين جمعيت كالن     

 ا نـشان خواهـد داد     نجار و بزهكاري خود ر    ه آنان به شكل رفتارهاي ناب     همين نشد أنيازهاي ت 
  ). 1384، كوشكي(

    آغـاز   يآمـوز   ن دانـش  ي توسـط افـراد در سـن       موادمخـدر كه شروع مصرف     ييز آن جا  ا
ن يد از همـ يـ ز بايـ  نيريشگي پيها برنامه ،)1382،يسروستان قيصد ؛1386،ياسعد( شود يم
 از  يريشگيـ  در امـر پ    ي آموزش و پرورش كانون اصل     چارچوبن  ين شروع شود و در ا     يسن
ــ ــ از ضــرورت بحــث پيآمارهــا حــاك. شــود ي مــياد تلقــيــتال بــه اعتاب  ي از ابــتاليريشگي

 كـه   براي آن). 1386مهاجر، ( اد استين قشر به معضل اعتيتر آموزان به عنوان حساس     دانش
 كارآمدتري شكل داده شـوند، دانـستن آن كـه           طور  بههاي پيشگيري از مصرف مواد        برنامه

دهنـد، اهميـت      كنند و چرا به مصرف آن ادامه مـي          اد مي چرا نوجوانان شروع به مصرف مو     
  .يابد فراوان مي

 بسيار  موادمخدرهاي اخير در تبيين و پيشگيري از مصرف           هايي كه در سال     كي از مدل  ي
و ين والد، تـامب   ي، گر استاكول(است  » مدل عوامل خطرساز و حفاظت كننده     «سودمند بوده،   

 17عوامل خطرساز مـصرف مـواد در نوجوانـان،          پژوهشگران با مرور    . )2005،  3يو لوكسل 
 خـانواده،   حيطـه . گيرنـد   كلي قـرار مـي   اند كه در چهار حيطه    شناسايي كرده  عامل بالقوه را  

، به نقل   2001هاوكينز و همكاران،    (اجتماعي    همساالن و حيطه  / فردي   مدرسه، حيطه   حيطه

                                                            
1. Winnail, Valois, McKeown, Saunders & Pate 
2. Hirschi & Gottfredson 
3. Stockwell, Graenwald, Toumbouou & Loxley 
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داشـتن نگـرش مثبـت بـه مـواد           فردي،    از جمله عوامل خطر در حيطه     ). 1379،  ييجو از ماه 
ها و باورهاي خاص در مورد مصرف مـواد          بر اساس مطالعات انجام شده، بين نگرش      . است

، 1؛ داج و جاكـارد 1992هاوكينز، كاتاالنو و ميلر، (و شروع مصرف مواد رابطه وجود دارد     
صرف مافرادي كه نگرش مثبت به مصرف دارند، بيشتر به ). 1386، ؛ به نقل از مهاجر 2007
  ل كنندهيمواد، تسه ي مصرف   مثبت دربارهيها  نگرش،در واقع. پردازند  مواد مييآزمايش

). 1385؛ محمـدخاني،  1381،  ؛ مهـاجر  1378طارميـان،   (زمان شروع مـصرف مـواد هـستند         
دهند كـه عـواملي نظيـر تعهـد بـه             ي مدرسه نشان مي    عالوه بر اين، نتايج مطالعات در حيطه      

مـواد نيـز بـا    هـاي مدرسـه دربـاره     ضـعيف تحـصيلي، سياسـت   لكـرد  مدرسه و تحصيل، عم  
، 3دمنيـ ؛ فر 2001؛ هـاوكينز و همكـاران،       1988،  2گاتفردسـون (مصرف مواد رابطـه دارنـد     

؛ محمـدخاني،   1378ان،  ي؛ طارم 1382،يق سروستان ي؛ صد 1378،  ييجو  ؛ به نقل از ماه    1983
 و ي اطـالع رسـان  ي نـه يزم در يگـودرز، پژوهـش  ياز آنجا كه تاكنون در شهرستان ال     ). 1386

 صورت نگرفته است، هدف از انجـام     يرستانيآموزان دب  اد در دانش  ي از معضل اعت   يريشگيپ
 ن ين تعهد بـه مدرسـه، نگـرش بـه مـواد و مـصرف مـواد در بـ                   ي رابطه ب  ين پژوهش بررس  يا

 .گودرز  بوديرستان در شهرستان اليآموزان سال سوم دب دانش

  وشر
   گيري نمونهامعه، نمونه و روش ج

جامعـه مـورد مطالعـه در ايـن پـژوهش           .  اسـت  ي بر روش همبستگ   يژوهش حاضر مبتن  پ
آموزان دختـر و پـسر سـال سـوم دبيرسـتان شهرسـتان اليگـودرز در سـال                      دانش  شامل كليه 
 200حجم نمونه در اين پژوهش با توجه به فرمول كوكران، شـامل           . است 89-90تحصيلي  

ها در    نامه   و پرسش  شدند انتخاب    تصادفي اي   خوشه يريگ ونهآموز بود كه به روش نم       دانش
      .  كامـل پاسـخ دادنـد      طـور   بـه هـا      نفـر بـه پرسـشنامه      197توزيـع شـد كـه تعـداد         هـا      آن ميان
 آموزش و پرورش شهرستان اليگودرز، ليست  ترتيب در مرحله اول، با مراجعه به اداره    بدين

 3 دبيرسـتان دخترانـه و    3( دبيرسـتان    6يـه و تعـداد      هاي دخترانه و پسرانه ته      اسامي دبيرستان 
 كـالس بـه   3سپس از هر مدرسه تعداد     . به صورت تصادفي انتخاب شدند    ) دبيرستان پسرانه 

  . ها انتخاب شدند صورت تصادفي براي تكميل پرسشنامه
                                                            
1. Dodge & Jaccard   2. Gottfredson   3. Fridman 
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  بزارا
 يرفتارهـا  ي اين پرسشنامه، قسمتي از پرسشنامه    : پرسشنامه بررسي وضعيت مصرف مواد    -1
 مركز پيـشگيري    ي اقتباس از پرسشنامه   است كه با  ) 1386خاني و همكاران،      محمد(رخطر  پ

 و  ي، بـه نقـل از محمـدخان       2008هـاي آمريكـا،       مركز كنترل بيماري  ( 1از رفتارهاي پرخطر  
پرسشنامه بررسي وضعيت مصرف مواد، ابزار محقـق        . طراحي شده است  ) 1386،  همكاران

انــواع مــواد توســط  مــصرف ســيگار، الكــل و ســاير كــه بــراي تعيــين ميــزان ســاخته اســت
  . گزارش شده است87/0ب اعتبار آن يتهيه و ضر) 1386(خاني و همكاران  محمد

سـاز و     اين مقياس، قسمتي از پرسـشنامه عوامـل خطـر         : موادمخدرپرسشنامه نگرش سنج    -2
كننده است كـه بـر اسـاس ابزارهـاي مـشابه در زمينـه سـنجش عوامـل خطرسـاز و              حفاظت
؛ بـه   1996 و همكـاران،     2پوالرد(كننده، از جمله پرسشنامه جوامع مراقب نوجوانان          حفاظت

، 4 و فيليـپس 3اسـپرينگر ( كننده فردي و شاخص عوامل حفاظت) 1386خاني،  نقل از محمد
كنـستانتين و  ( آوري كودكـان سـالم   ، ارزيـابي تـاب  )1386خـاني،   ؛ به نقل از محمـد 1995

و مطالعات مركـز اجتمـاعي دانـشگاه يوتـا          ) 1386خاني،     محمد ؛ به نقل از   1999همكاران،  
آمـوزان     نفـر از دانـش     3000خـاني تهيـه و بـر روي           ساير ابزارها، توسـط محمـد      و) 1998(

ن آزمـون، نـشانگر   يـ شتر در ايـ كـسب نمـرات ب    . راهنمايي و متوسطه هنجاريابي شده اسـت      
ــواد   داشـــتن نگـــرش مثبـــت ــه مـــصرف مـ ــر نـــسبت بـ ــايضـــر. اســـتتـ ايـــن  رب اعتبـ

  ). 1386خاني،  محمد(گزارش شده است 80/0پرسشنامه
سـاز و     ايـن مقيـاس نيـز قـسمتي از پرسـشنامه عوامـل خطـر              : پرسشنامه تعهـد بـه مدرسـه      -3

يابي شده است كه به صورت دقيق         خاني تهيه و هنجار     كننده است كه توسط محمد      حفاظت
ن بـودن   يي آزمون، نشانگر پـا    نيشتر در ا  يكسب نمرات ب  . سنجد  ميزان تعهد به مدرسه را مي     

گـزارش شـده اسـت       83/0ايـن پرسـشنامه      ب اعتبـار  ي ضـر   است كـه   درجه تعهد به مدرسه   
  ). 1386خاني،  محمد(

  
                                                            
1. youth risk behavior surveillance system 
2. Pulard 
3. Springer  
4. Philips 
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  ها افتهي
آمــوز پــسر   دانــش101و ) %7/48(آمــوز دختــر   دانــش96 ران پــژوهش يــ ايهــا يزمــودنآ
 مـورد مطالعـه بـا       يرهـا يغ مت يها نيانگين م ي تفاوت ب  ي بررس يبرا. اند ل داده يتشك) 3/51%(

  .  استفاده شد1جدول دو گروه مستقل به شرح ي براtت از آزمون يتوجه به جنس
  تيك جنسي مورد مطالعه به تفكيرهايسه نمرات متغي مقاي براtج آزمون ينتا: 1جدول 

 رهايتغم تيجنس نيانگيم  انحراف استاندارد tآماره   يدرجه آزاد يمعنادار

 دختر 55/12 54/5
074/0  195 797/1  

 پسر 26/11 53/4
 مدرسه به تعهد

 دختر  23/19  58/9
013/0  195  497/2  

 پسر  14/16  74/7
 موادمخدر به نگرش

 دختر  05/9  90/11
695/0  195 392/0  

 پسر  79/9  38/14
 مواد مصرف

 موادمخـدر ر نگـرش بـه      يـ شـود تنهـا در متغ      يمـ  كه در جدول فوق مـشاهده        گونه  مانه
. )=P<  497/2t ,05/0(ن نمرات دختران و پـسران وجـود دارد  يانگين مي بيمعنادارتفاوت 

ديده ن نمرات دختران و پسران ي بيدر تعهد نسبت به مدرسه و مصرف مواد تفاوت معنادار
  .دهد يم نشان را پژوهش يرهايمتغ نيب يهمبستگ سياتر م2  جدول).P<05/0(نشد 

   پژوهشيرهاين متغي بيس همبستگيماتر:  2جدول
  3  2  1  رهايمتغ                

  -  -  1  موادمخدرنگرش مثبت به 
  -  1  ***603/0  عدم تعهد به مدرسه

  1  ***497/0  ***614/0  موادمخدرمصرف 
001/0*** P<  

ان يـ دهـد كـه م   ي نشان ميس همبستگيج ماتري ارائه شده، نتا2 كه در جدول گونه  همان 
 مثبـت و      رابطـه  موادمخـدر هـد بـه مدرسـه و مـصرف           با  عدم تع    موادمخدرنگرش مثبت به    

  .  وجود دارديمعنادار
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  نيش بي پيرهاي متغي از روموادمخدرون مصرف يخالصه مدل رگرس: 3جدول
 نييب تعيضر  R  رهايمتغ

  نييب تبيضر
 ل شدهيتعد

 استاندارد يخطا
  برآورد

  447/10  374/0  377/0  614/0  نگرش مثبت به مواد
  260/10  396/0  402/0  634/0  عهد به مدرسهنگرش مثبت به مواد، ت

نگرش مثبت نسبت به مـصرف    اول گام  ارائه شده است، در    3 كه در جدول     گونه  همان 
انس يـ  از وار   درصـد  7/37 توانسته   يير به تنها  ين متغ ي وارد معادله شده است كه ا      موادمخدر

 سـه وارد معادلـه   در گام دوم تعهد نسبت بـه مدر ،نيهمچن. كندن يي را تبموادمخدرمصرف  
  . كند مين يي را تبموادمخدرانس مصرف ي از وار درصد2/40ر با هم ين دو متغيشده كه ا
  ن در گام آخريش بي پيرهاي بر اساس متغموادمخدرون مصرف يب رگرسيجدول ضرا: 4جدول 
  Zero-order Partial  يمعنادار tآماره  B Β  رهايمتغ

  نگرش به مواد
  تعهدبه مدرسه

741/0  
518/0  

494/0  
199/0  

097/7  
864/2  

0005/0  
005/0  

614/0  
497/0  

454/0  
201/0  

  

  گيري حث و نتيجهب
ن نگرش به مصرف مواد، تعهد بـه مدرسـه و مـصرف         ي رابطه ب  ين پژوهش با هدف بررس    يا

شـناختي، نگـرش    ي عوامل فـردي و روان   ج نشان داد كه در حيطه     ينتا.  انجام شد  موادمخدر
تحـصيلي از جملـه عوامـل     مدرسـه و امـور  به   مدرسه نداشتن تعهد      مثبت به مواد و در حيطه     

هاي انجام شـده      همسو با اين يافته، نتايج پژوهش     . خطرساز مصرف مواد در نوجوانان است     
دهد كه داشتن نگرش مثبت يا منفي به مواد، نقش مهمي در زمان شـروع مـصرف                   نشان مي 

كننـده، داشـتن نگـرش مثبـت بـه            ظـت  عوامـل خطرسـاز و حفا       در حيطـه  . كند  مواد ايفا مي  
طارميـان،  (مصرف مواد از جمله عوامل خطر مهم در مصرف مواد توسط نوجوانـان اسـت                

 مربـوط بـه      پژوهـشي  ادبيـات  ،از طرفـي ديگـر     ).1385؛ محمدخاني،   1386،    ؛ مهاجر 1378
ز  تحصيلي و غيبت ا     هاي  دهد كه عدم تعهد به مدرسه و فعاليت         تعهد به مدرسه نيز نشان مي     

زمـاني كـه نوجـوان      . آموزان رابطـه دارد      با مصرف مواد در دانش     ي معنادار طور  بهمدرسه،  
 در رفتارهاي فـردي و      احساس پيوستگي به مدرسه خود داشته باشد، كمتر احتمال دارد كه          

ب درگير شـود و بيـشتر احتمـال دارد كـه رفتارهـاي اجتمـاعي همنـوا ماننـد         اجتماعي مخر 
، يخـان  محمـد (ناع از درگيري در سوءمصرف مواد را انجـام دهـد        موفقيت در مدرسه يا امت    
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طريـق آگـاهي دادن در       بنابراين، مدارس بايـد از طرفـي، از       ). 1387مشهدي،    ؛ پشت 1385
رش و رفتـار دانـش آمـوزان        هـا، روي نگـ       و عواقب خطرناك آن    موادمخدرمورد مضرات   

اجتمـاعي مثبـت،    - روانـي   فـضاي  كـردن  بـا فـراهم      ، از سوي ديگر    بسزايي بگذارند و   تأثير
مدرسـه ايجـاد كننـد، تـا باعـث         آموزان و كاركنان    دانش اي را بين    ارتباط مثبت و صميمانه   

 پرخطـر   يتقويت احساس تعهد به مدرسه در آنان شده و دانش آموزان را در برابر رفتارها              
  ). 1384؛ طارميان، 1385محمدخاني، ( محافظت كنند موادمخدراز جمله مصرف 

زان تعهـد بـه مدرسـه تفـاوت     يـ يگر اين پژوهش نشان داد كه پسران و دختران از نظر م د  افتهي
توان گفت كه جنسيت در ميزان تعهد بـه مدرسـه            با توجه به اين نتايج مي     . معناداري با هم ندارند   

به عبارت ديگر، عواملي جز جنسيت، در ميـزان تعهـد بـه             .  مورد بررسي تفاوتي نداشت     در نمونه 
سـازگاري   ميـزان تعهـد بـه مدرسـه،           عوامـل تعيـين كننـده     . انـد   كننـده داشـته    تعيين نقشمدرسه  

  ).2002، 1آندرمن(آموز است  در دانشآموزشي، احساسي و اجتماعي مثبت 
 توسـط معلـم،     كالس  ي اداره   اند كه عواملي چون، نحوه     هاي ديگري نشان داده     ژوهشپ

 مـدارس  يافتگيـ  سـازمان  يهـا  يگـ ژيمدرسـه، و  در ي و آموزشيحي و تفر يامكانات رفاه 
آمـوزان در     م كـردن دانـش    ي، سـه  ي درسـ  يها   مجدد برنامه  يل ساختارده ي از قب  ييها  برنامه(

، ي شـغل  ييارانـه، راهنمـا   ي هم يريادگيـ  مانند   ي آموزش يها  يها، نوآور   يريگ مي تصم يبرخ
ش ير بـه منظـور افـزا      يپـذ   بيآمـوزان آسـ      دانـش  يم بـرا  يها، خدمات مستق     آزمون يبرگزار
برنامـه    هـاي فـوق   ، فعاليـت )ت درآنهـا ي و كسب موفقيلي تحص يها  تيدر فعال ها     آن شركت

جـاد نظـم،    ي در ا  يي مدرسـه، همكـار      آمـوز در اداره     م كردن دانـش   ي سه يها  همانند برنامه 
هـا و گردانـدن بوفـه مدرسـه نقـش مهمـي در تعهـد دانـش                   كالس يبا ساز يزنگ زدن و ز   

آن  كـه در   (ي به صـورت علمـ     يا   آموزش حرفه  يها  نامه بر ،همچنين. آموزان مدرسه دارند  
 ي آمـوزش خـصوص    يهـا   و برنامـه  ) ابنـد ي ي كار را مـ    ياي با دن  ييآموزان فرصت آشنا    دانش

 ارضـاء   ي بـرا  ييهـا   گر و فراهم آوردن فرصـت     ي د يا  آموزان به عده     از دانش  يا  توسط عده 
رود كـه ميـزان       ي مـ   انتظـار  يآمـوزان، همگـ      دانش ي در بعض  يطلب   و تنوع  يطلب  جانيحس ه 

داشـته  آموزان را در پي        و در نتيجه موفقيت تحصيلي دانش      ندتعهد به مدرسه را افزايش ده     
كننـده در برابـر مـصرف مـواد توسـط             تـرين عوامـل حفاظـت        كه خـود يكـي از مهـم        باشد
  ).1378، يلريحاج(آموزان است  دانش

                                                            
1. Anderman  
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تـري نـسبت بـه        ، نگرش مثبـت    ديگر اين پژوهش نشان داد كه دختران نسبت به پسران            افتهي
) 1989(1 بـروك، نـورمن و كـوهن    هاي حاصل از پژوهش  يافته اين يافته با  . مصرف مواد دارند  

 نـسبت بـه     آمـوزان دختـر     ايـن پـژوهش نـشان داد دانـش        ج  ينتـا ي كـه    طـور   بـه .  است خوان  هم
ملـه   اما ايـن يافتـه بـه داليلـي از ج           تري به موادمخدر دارند،    آموزان پسر نگرش مثبت     دانش

شرايط فرهنگي، اجتماعي، تحصيلي     از نظر وسعت،  (نمونه پژوهش    متفاوت بودن جامعه و   
 جي نتـا  .ستيـ هاي ديگر همسو ن     هاي معمول پژوهش    ابزار و روش پژوهش، با يافته       ،  )و غيره 

تري نسبت به مـصرف       اند كه دختران نسبت به پسران نگرش منفي        ها نشان داده    اين پژوهش 
جزايـري،  ( بيـشتري قـرار دارنـد        موادمخـدر  در معرض خطر اعتيـاد بـه         مواد دارند و پسران   

هـا    با توجه به اين يافته     ).1382سروستاني،    ؛ صديق 1383لر،    ؛ كاظمي 1381،  يرفيعي و نظر  
بـه  ش  يگـرا  يشتريـ زان ب ي، به م  ي سنت طور  به اگرچه پسران نوجوان      توان نتيجه گرفت كه     مي

شتر بـه سـمت مـصرف مـواد در          يـ ش ب يش گرا يافزاسمت مصرف مواد دارند، اما امروزه با        
 كـه بـه     يش شـمار دخترانـ    ي در افـزا   يامروزه عوامل مختلف  . ميرو هست  هدختران نوجوان روب  

 يهـا   اسـتفاده   ، سـوء  ير افسردگ ي نظ يعوامل. ل هستند يش مثبت دارند دخ   يرف مواد گرا  مص
ان گذاشتن  ير م  از د  ي و مشكالت ناش   ي از بلوغ جنس   ي، اختالالت خوردن، فشار ناش    يجنس

 كه نگرش دختران نسبت بـه گذشـته در برابـر          است  ره باعث شده  ين و غ  يئل با والد  ن مسا يا
نتايج اين پژوهش از آن جهت مهم اسـت كـه           ). 1384،  يقادر(تر باشد     مصرف مواد مثبت  

ريـزي و    هاي پيشگيري مصرف مـواد، بيـشتر در مـدارس پـسرانه طـرح               تاكنون تأكيد برنامه  
ن دختـران  ينتيجه ديگر اين پژوهش نشان داد كه ميزان مصرف مواد در بـ . ستشده ا  اجراء  

ايـن يافتـه بـا نتـايج پـژوهش          .  بـا هـم ندارنـد      يرستان تفاوت معنادار  يو پسران سال سوم دب    
 بـه داليلـي از      اما نتايج حاصله از اين پژوهش      همسو است، ) 1387(مدي و احمدآبادي    مح

از نظـر وسـعت، شـرايط فرهنگـي، اجتمـاعي،      (وهشجمله متفاوت بودن جامعه و نمونه پـژ    
ي خـوان  هـم هـاي ديگـر       هاي معمـول پـژوهش      ابزار و روش پژوهش، با يافته       ،  )غيرهتحصيلي و   

ها نشان داده شده است كه بين دختـر و پـسر از حيـث                  اين پژوهش  جينتا كه در  يطور  به. ندارد
بـيش از دختـران      ان پسر رد و هاي معناداري وجود دا      تفاوت موادمخدرسيگار، الكل و    مصرف  

مـصرف آنـان    عـالوه،     بـه . ي را گـزارش كردنـد     ساست اكـ   و مصرف الكل، هـروئين، كوكـائين     
، 2؛ اسپرينگر، پارسـل، بـاوملر و رز       2007كوكوي و همكاران،    (ه است تر بود  تر و فراوان   سنگين

                                                            
1. Brook, Nomura  & Cohen   2. Springer, Parcel, Baumler & Ross 
 



 فهيمه گلپايگاني و ملوك خادمي اشكذري 

 

73  
73 

 

ره 
شما

م، 
شش

ل 
سا

22
ن 

ستا
 تاب

،
13

91
 

V
ol

. 6
, N

o.
 2

2,
 S

um
m

er
 2

01
2 

؛ 1387،  يجمـالي و كـاظم     ي، بنـ  يمـنش، خـسرو     نيك ؛1387 ؛ به نقل از پشت مشهدي،     2006
  ).1387مشهدي،  ؛ پشت1385 و بروجردي، ي، عاشري؛ حمديه، مطلب1385نجفي و همكاران، 

پـژوهش حاضـر تنهـا      . هايي همراه بوده است     ها با محدوديت    ين پژوهش مانند ساير پژوهش    ا
آموزان سال سوم مقطع دبيرستان شهرستان اليگودرز را مورد بررسي قرار داده است؛ پـس                 دانش

 بـوده    سـني، مقطـع تحـصيلي و مكـاني مواجـه          هاي    ذيري نتايج با محدوديت    تعميم پ  ي رابطهدر  
ن يـ لـذا ا .  اسـت ياد مخصوصاً در مدرسه كار دشواريي اعت   اطالعات در حيطه  يآور  جمع. است

م  تمـا ي پژوهـشگر، بـه نـوع      يهـا   هـا بـه رغـم تـالش         ي آزمـودن  يها  احتمال وجود دارد كه پاسخ    
ن پــژوهش و يــهــا در ا  بــه مجموعــه پاســخن، الزم اســتيبنــابرا. شان را مــنعكس نــسازديــباورها

 كـه نتـايج نـشان داد، نداشـتن تعهـد بـه       گونـه  همـان . سته شـود ياط نگر ي مشابه با احت   يها  پژوهش
پيـشنهاد   ،ن چارچوبيدر اآموزان است؛  مدرسه عامل خطر مهمي در مصرف مواد توسط دانش     

آمـوزان،   تعهد به مدرسـه در دانـش  تقويت جهت هاي مؤثر در  شود مدارس با اجراي سياست    مي
  . عمل كنندموادمخدركننده از مصرف  به عنوان يك عامل حفاظت

  نابعم
انتشارات انجمن  :  تهران ).ادي اعت يها و راهبردها    بيآس (موادمخدر از   يريشگيپ). 1386(حسن    دي، س ياسعد
  .انيا و مربياول
 دانـشگاه علـوم     .ذير ، از نظـر گـرايش بـه مـواد          پـ   ي مدارس آسيب  ها  تعيين ويژگي ). 1387(مشهدي، مرجان     پشت

 . مؤسسه داريوش. مركز تحقيقات سوءمصرف و وابستگي به مواد. بهزيستي و توانبخشي، معاونت پژوهشي

آمـوزان مقطـع    اصـالح نگـرش دانـش    .)1381( ي، محمـدعل ي نظـر  وحـسين  رفيعـي، ؛ رضـا  يعلـ  جزايري،
 سـازمان بهزيـستي كـشور،      :طـرح پژوهـشي    .وادمخـدر ممعتـاد و     راهنمايي شهر تهران نسبت بـه اعتيـاد،       

 .معاونت امورفرهنگي و پيشگيري

  ژهيآموزان، و ن دانشي از سوء مصرف مواد در ب   يريشگي پ يكارها  ها و راه    هينظر). 1378(م  ي، ابراه يلريحاج
  .ي كل آموزش و پرورش استان گلستان  معاونت پرورش اداره.نين و والديمعلم

بررسي شيوع مصرف الكـل و      ). 1387( بروجردي، اشرف     و ي، نبي؛ عاشري، حسين   حمديه، مصطفي؛ مطلب  
 پژوهـشي دانـشگاه علـوم        مجلـه . ي شهر تهران     ساله 15-35گردان در نوجوانان و جوانان        داروهاي روان 

 .319-315، )2( 32 . درماني شهيد بهشتي-پزشكي و خدمات بهداشتي

 .آمـوزان كـشور   ضعيت موجود سوء مصرف در بـين دانـش     بررسي و ). 1382(اهللا    صديق سروستاني، رحمت  
 وزارت آموزش و پرورش: تهران

 . تيانتشارات ترب: تهران. مصرف مواد در نوجوانان و جوانان سوء). 1378(ان، فرهاد يطارم

هـاي آن در   داللـت :  در نوجوانـان موادمخـدر اجتماعي مـصرف   بين رواني، عوامل پيش ).1384( فرهاد طارميان،
 . دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي چاپ نشده،ي باليني،شناس روانپايان نامة دكتري . ي و درمانپيشگير
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  .42-55 ، )7(2.ياد پژوهيفصلنامه اعت. اديدختران نوجوان و اعت). 1384(ن يالد ، صالحيقادر
بت بـه  بررسـي ميـزان آگـاهي، نگـرش و رفتـار جوانـان سـاكن شـهرك قـدس نـس          ). 1383(شـهربانو   كاظمي لر،
  .پايان نامه دكتري پزشكي، چاپ نشده، دانشگاه آزاداسالمي، واحدپزشكي تهران. هاي شادي آور قرص

نسبت به  ها     آن هاي مقابله ي معتادان بر نگرش      هاي شخصيتي و شيوه     اختالل تأثير). 1384(كوشكي، شيرين   
  47-70، )4(1، مطالعات روانشناختي. سوء مصرف مواد و انتخاب نوع مادةمصرفي

آمـوزان سـال آخـر و         بررسـي شـيوع مـصرف مـواد در دانـش          ). 1387( احمدآبادي، علـي     محمدي، رضا و  
 .معاونت امور فرهنگي و پيشگيري.  سازمان بهزيستي.دانشگاهي شهر بجنورد پيش

 در  موادمخـدر  از سوءمـصرف     يريشگيكننده در پ    عوامل خطر و عوامل حفاظت     ).1379(ار  ي، ماه ييجو  ماه
 .، انتشارات مدرسهي آموزشيزير سازمان پژوهش و برنامه: تهران. وجوانانجوانان و ن

). 1386(طباطبـايي، محمـود     قاضـي   و  خاني، پروانه؛ رفيعـي، حـسن        محمد رضا؛  خاني، شهرام؛ جزايري، علي     محمد
هـاي فـردي و       مـستقيم بـازخورد نـسبت بـه مـصرف مـواد، كـانون كنتـرل و توانـايي                    بررسي اثر مستقيم و غيـر     

 .3-12 ، )1(2، ي معاصرشناس روانفصلنامه . تماعي بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطراج

ارزيابي اثر آموزش   : مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر        ). 1385(محمدخاني، شهرام   
شده، ، چـاپ نـ  يني بـال يشناسـ  روان ينامه دكتر انيپا. هاي زندگي بر عوامل ميانجي مصرف مواد  مهارت

  .ي و توانبخشيستيدانشگاه علوم بهز
ارزيـابي اثـر مـستقيم و       : مدل ساختاري مصرف در نوجوانان در معـرض خطـر         ). 1386(خاني، شهرام     محمد
 .5-16 ،)2(1، شناختي پژوهش در سالمت روان. مستقيم عوامل فردي و اجتماعي غير
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