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ن يش به مواد مخدر بياهش گراك بر ي زندگيها زش مهارت آموياثربخش
  آموزان دانش

  1مهري سادات موسوي
  

  22/07/1388: تاريخ پذيرش    11/05/1388: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
در پـژوهش   ،  مـصرف مـواد      در سـوء   يرسـاختار ي و غ  ير عوامل متعـدد سـاختار     يبا توجه به تأث    :هدف

 و  مصرف مـواد، حاصـل شـود         مؤثر در سوء   يرساختاريوامل غ  از ع  يداني م يشناختحاضر تالش شد تا     
،  مقالـه حاضـر   :روش. رديـ  قـرار گ   ي بر آن مـورد بررسـ      يرانه مبتن يشگي پ يها   آموزش يزان اثرگذار يم

بخـش اول مطالعـه     . رفتـه اسـت   يه در دو بخش صورت پذ     كرانه است   يشگيرد پ يك با رو  يقيحاصل تحق 
آمـوز پـسر از        دانـش  40 تعـداد    يا   خوشه يريگ  با روش نمونه  . يشيآزما   بوده و بخش دوم شبه     يشيمايپ
ش يگـروه آزمـا  . م شـدند يش تقـس ي تهران انتخاب و به تصادف به دو گروه گواه و آزمـا          يها  رستانيدب

اد در  يـ ش بـه اعت   يش و پس از آموزش پرسشنامه گرا      يپ.  قرار گرفت  ي زندگ يها  تحت آموزش مهارت  
مـصرف    ش بـه سـوء  يگـرا  معنادار در نمرة كلـي  انگر تفاوتيها ب افتهي :ها افتهي. هر دو گروه اجرا شد

 يهـا  ه آمـوزش مهـارت  ك از آن بود كيج حاي نتا:يريگ  جهينت. گواه بود و آزمايش گروه بين مواد
 ي بــرايروش مناســب، نيبنــابرا. رگــذار بــوده اســتيش بــه مــصرف مــواد تأثياهش گــراكــ در يزنــدگ

  . استاد ي از اعتيريشگيپ
   ادي از اعتيريشگيپ، مصرف مواد مخدر  سوء، اد نوجوانانياعتي، مهارت زندگ: ها  ژهدوايلك

                                                            
   mousavi@acecr.ac.ir: پست الكترونيكي. شناسي جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبايي مربي جامعه. 1
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  مقدمه
هـاي گذشـته سـبب        آموزان در سـال     توجه صرف نظام آموزشي به افزايش سطح علمي دانش        

شد تا افراد با وجود دارا بودن دانش علمي كافي قادر به برقـراري ارتبـاط مناسـب بـا اجتمـاع              
همين امر آنان   . هاي الزم را براي رويارويي با مشكالت زندگي كسب ننمايند           يينبوده و توانا  

پذير كرده و سبب بروز بـسياري از          را در مواجهه با مسائل و مشكالت زندگي روزمره آسيب         
بسياري از اين افراد قادر     . مشكالت بهداشتي، اختالالت رواني، عاطفي و اجتماعي شده است        

هـاي الزم را بـراي حـل مـسائل خـود ندارنـد و        توانايي. هاي خود نيستند  از آموخته به استفاده   
  . گيري صحيح در مورد مسائل شخصي و اجتماعي خود نيستند قادر به تصميم

ها، اعتياد و گرايش به مصرف مواد         هاي خانواده   ها و نگراني    ترين دغدغه   امروزه از مهم  
و ساير مواد غيرقانوني توسط نوجوانان يكي       مصرف سيگار، مشروبات الكلي     . مخدر است 

هاي بهداشتي، رواني و اجتماعي اسـت كـه اكثـر كـشورهاي جهـان بـه                   از مهمترين چالش  
نوعي با آن درگير هستند و مشكالت فردي، اجتماعي و بهداشتي بسيار گسترده و شديدي               

ردن سـطح  بـراي بـاال بـ   ). 2000گـزارش جهـاني مـواد مخـدر،        (نمايد    بر جوامع تحميل مي   
ريـزي بـراي پيـشگيري،     هـاي اجتمـاعي، برنامـه     بهداشت رواني و جلوگيري از بروز آسيب      

مـصرف مـواد يعنـي بـه كـارگيري        پيـشگيري از سـوء   . االجـرا و ضـروري اسـت        امري الزم 
شود و در برگيرندة اعمالي اسـت كـه           اقداماتي كه منجر به كاهش ابتالي افراد به اعتياد مي         

مصرف مواد،    ر بودن فرد و افزايش عوامل محافظت كننده از سوء         به كاهش در معرض خط    
. اي پيـشگيرانه و ارتقـايي اسـت         هـاي زنـدگي، برنامـه       برنامة آموزش مهارت  . شود  منجر مي 

مـصرف مـواد اسـت        هاي زندگي يك برنامه پيشگيري اوليه از سـوء          برنامه آموزش مهارت  
كـل و سـيگار و سـاير مـواد در           مـصرف ال    شناسي چند وجهـي سـوء       كه براساس مدل سبب   

هاي زندگي، ايجـاد تغييـر        هدف اصلي برنامه آموزش مهارت    . نوجوانان طراحي شده است   
. شناختي مؤثر در گرايش نوجوانان به شروع مصرف مواد است           در عوامل اجتماعي و روان    

از آنجايي كه اتخاذ رفتارهاي پرخطـر همچـون مـصرف الكـل، مـواد مخـدر و رفتارهـاي                    
افتد؛ مـدارس، محـل مناسـبي بـراي بحـث راجـع بـه ايـن                   ر سنين مدرسه اتفاق مي    جنسي د 

 ميليـارد دالر سـاالنه بـراي تقويـت          7/1به طـوري كـه تقريبـاً        . باشند  مشكالت بهداشتي مي  
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هاي آموزش پيشگيري از مصرف مـواد مخـدر در مـدارس آمريكـا از زمـان شـروع                     برنامه
  . شود در جامعه پرداخت مي» 1مخدرمدارس عاري از مواد «هاي  فعاليت برنامه

هاي زندگي بر كاهش گرايش  هدف كلي در اين نوشتار شناخت تأثير آموزش مهارت        
آمــوزان پــسر دبيرســتاني اســت كــه در راســتاي آن عوامــل غيــر  بــه مــواد مخــدر در دانــش

تـرين عامـل يـا        ساختاري مؤثر بر اعتياد نوجوانان چهارده تا هفده سالة شـهر تهـران و مهـم               
هـاي زنـدگي در       وامل غير ساختاري مؤثر بر اعتياد نوجوانان كه با فقدان يكي از مهـارت             ع

در مقاله حاضر به دنبال بررسـي ايـن فرضـيات           . گيرند    ارتباط است، مورد شناسايي قرار مي     
آوري،   هاي زندگي موجب افزايش خودآگاهي مثبت، تـاب         هستيم كه آيا آموزش مهارت    

ورزي، مهارت ارتباطي و يـا   ، قاطعيت)كنترل خشم و استرس   (گيري، كنترل دروني      تصميم
) اعم از سيگار، الكل و ساير مـواد (آموزان به مصرف مواد اعتيادآور   كاهش گرايش دانش  

عـواملي غيـر از عوامـل اجتمـاعي، اقتـصادي و      ،  شود؟ منظور از عوامـل غيـر سـاختاري          مي
ايـن عوامـل بيـشتر       .قش دارند مصرف مواد ن    است كه در سوء   ) عوامل سطح كالن  (سياسي  

هـاي صـحيح و    توان در بـسياري از مواقـع بـا آمـوزش     جنبه فردي و شخصيتي دارند كه مي  
در واقـع   . هـا گـام برداشـت         مناسب و تغيير نگرش در افـراد در جهـت اصـالح و بهبـود آن               

گيـري   پـيش . موضوع مورد بررسي در اين مقالـه در حيطـه پيـشگيري اجتمـاعي قـرار دارد               
 عبارتست از جلوگيري از بروز وقايع سخت يا هر آسـيب اجتمـاعي بـا اقـدامات            2عياجتما
. مصرف مواد مطرح اسـت      پيشگيري به عنوان رويكردي براي مقابله و مبارزه با سوء         . پيشين

گيري عبارتست از دفع يا دور كردن يـا متوقـف كـردن رخـداد يـا                   در تعريف نظري، پيش   
از نظـر بهداشـتي، پيـشگيري       . موجـب صـدمه بـه فـرد شـود         زا قبل از اين كـه         عامل بيماري 

اي مثبت و انديشمندانه براي مقابله با شرايط مضر، قبل از اين كه منجر                عبارتست از مداخله  
هدف از پيشگيري اوليه، پيـشگيري از شـروع اخـتالل اسـت كـه               . به اختالل يا ناتواني شود    

پيـشگيري اوليـه    . شـود    مـي  4 شـيوع  و در نتيجه، كـاهش ميـزان       3منجر به كاهش ميزان بروز    
روشي است جامع كه بر تدابير طراحي شده براي ارتقـاي بهداشـت يـا حفـظ اشـخاص در                    

اقـدامات ارزان و مطمـئن   . برابر عوامل ايجادكننده اختالل يا خطرات محيطي متكـي اسـت     
                                                            
1. drug-free schools  2. social prophylaxis  3. incidence  4. prevalence 
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نقـش پيـشگيري اوليـه در آمـوزش         . نمايـد   پيشگيري اوليه كاربرد وسـيع آن را توجيـه مـي          
اشت و مفهوم مسؤوليت شخصي و اجتماعي در قبال سالمت، روز به روز بيشتر شناخته               بهد
  ).1381ها،  نارنجي(شود  مي

باشد كه تنها توجه به يـك نـوع آن و             در مورد مسأله اعتياد دو نوع پيشگيري مطرح مي        
اي و در مـواردي بـا عـدم     توجهي به ديگـري، مـساله پيـشگيري را بـا مـشكالت عديـده               بي

گيـري از     پيشگيري قبل از ابتالء و آلوده شدن بـه اعتيـاد، و پـيش             . نمايد  ت مواجه مي  موفقي
اجتماع و خانواده به عنوان دو ستون مهـم تربيتـي بايـد بـه هـر دو         . بازگشت مجدد به اعتياد   

مورد توجه خاصي را مبذول داشـته باشـند و بايـد اقـدامات انجـام شـده توسـط اجتمـاع و                       
براي رسيدن به يك هدف كه همان پاك شدن جامعـه و خـانواده              خانواده در يك راستا و      

  . باشد، صورت گيرد، نه در تضاد با يكديگر از افراد معتاد مي
هاي مؤثر در پيشگيري از اعتياد، ابتدا بايد علـل و عوامـل مـؤثر در     ريزي راه  براي برنامه 

عوامـل  . ي كـرد  شروع مصرف و اعتياد بـه مـواد مخـدر را در نوجوانـان و جوانـان شناسـاي                  
ژنتيكي، شخصيتي، پسيكوپاتولوژيك، فارماكولوژيك، خانوادگي، محيطـي و اجتمـاعي،          

مـصرف و اعتيـاد مـؤثر هـستند و عوامـل متعـدد در تعامـل بـا                     شناسي سـوء      همگي در علت  
نگـرش سيـستمي بـه پديـده اعتيـاد،          . شوند  مصرف و سپس اعتياد منجر مي       يكديگر به سوء  

اي    شـده    محيط فرد و عوامل اجتماعي را به صورت عوامل درهم بافتـه            عوامل مؤثر بر فرد،   
شـود    اي موجب مي    درك كليه علل و عوامل زمينه     . گذارند  بيند كه بر يكديگر تأثير مي       مي

 ). 1381رحيمي موقر، (ريزي شوند هاي پيشگيري از اعتياد به طور هدفمند طرح تا فعاليت

هـاي پيـشگيري از اعتيـاد، دانـستن نيازهـا،             تژيبراي انتخاب و بكارگيري مناسب استرا     
اجـراي يـك    . هاي هـدف ضـروري اسـت        ها و توانايي اجتماعي و گروه       مشكالت، پتانسيل 

شـناختي و     برنامه پيشگيري به شناخت دقيق منطقه، بررسي كامل وضعيت بهداشـتي و روان            
مـصرف    از سـوء هاي متعددي براي پيـشگيري       استراتژي. جانبه بستگي دارد    هاي همه   بررسي

سازي افراد در مورد خطـرات و         آگاه: ها عبارتند از    ترين آن   مواد مخدر وجود دارد كه مهم     
گيـري،    هـاي تـصميم     هاي زندگي مانند؛ مهارت     مصرف مواد، افزايش مهارت     مضرات سوء 

هاي جايگزين مـواد مخـدر بـراي ارضـاي            حل مسأله و ارتباطات اجتماعي، تقويت فعاليت      
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هاي   ي و اجتماعي نوجوانان و جوانان، مشاوره و مداخله حين بحران در بحران            نيازهاي روان 
مختلف در طول زندگي، ارتقاء فرهنگي و مذهبي، تقويت قوانين و مقررات مبارزه با مواد               

  .مخدر، و درمان معتادان براي جلوگيري از سرايت اعتياد
هـاي متمركـز بـر         فعاليـت  هاي مبتني بـر فـرد،       هاي فوق، خود در قالب فعاليت       استراتژي

هـاي مبتنـي      هاي متمركز بر معلمان مدارس و فعاليت        سازي والدين، فعاليت    آموزش و آگاه  
ها،   نارنجي(شوند    بندي مي   ها تقسيم   كارگيري رسانه   بر وضع و اجراي قوانين و مقررات و به        

1387 .(  
ــه رويكردهــاي مطــرح در پيــشگيري از ســوء   دســته ــر در زمين ــ  بنــدي زي واد مــصرف م

  :ارايه شده است مخدر

 
 

مـصرف مـواد     سـوء . مصرف مواد نيـست   هيچ عاملي به تنهايي شرط الزم و كافي براي سوء   
موجـب  ) عوامل خطرآفـرين  (بعضي از اين عوامل     . نتيجه تركيبي از عوامل گوناگون است     

موجب كاهش مـصرف مـواد   ) كننده عوامل محافظت(افزايش خطر مصرف و برخي ديگر    
هـاي گـستردة     اين واقعيت امروزه مورد پذيرش اغلب صـاحبنظران اسـت كـه راه     .شوند  مي

براي مثال ممكن است فشار اجتمـاعي بـراي         . شود    مصرف مواد ختم مي     اي به سوء    چندگانه
يك فرد مهمترين عامل در سوءمصرف مواد باشد؛ در حالي كه براي فردي ديگـر عوامـل                 

. مصرف مواد به حساب آيد      در شروع و تداوم سوء    تر از عوامل اجتماعي        فردي، مهم   درون
به عبارت ديگر، مصرف مواد به وسيله نوجوانان ممكن اسـت مربـوط بـه فـشار دوسـتان و                    

اي باشــد بــراي كنــار آمــدن بــا فقــدان احــساس راحتــي در  همــساالن نباشــد، بلكــه وســيله
آورد  ر از روي هـاي مـداخالت پيـشگيري بايـد فراتـ           بنابراين بررسي . هاي اجتماعي   موقعيت

  ).1388بهرامي، (نفوذ اجتماعي به مسأله سوءمصرف مواد بپردازند
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افـزايش توانـايي بـا رويكـرد        -با وجود مشتركاتي كه رويكرد يكپارچه نفوذ اجتمـاعي        
هـاي خـود      هاي خاصـي از قبيـل؛ تأكيـد بـر آمـوزش مهـارت               نفوذ اجتماعي دارد، ويژگي   

اي   هـا بـه شـيوه       اين مهارت . عي را دارا است   هاي اجتما    و مهارت  2، شخصي، كلي  1مديريتي
آورد،  اين روي. شوند مند از طريق آموزش، نمايش و بازخوراند، تقويت و آموخته مي نظام

هاي شناختي عمـومي بـراي        گيري، مهارت   هاي عمومي حل مسأله و تصميم       معموالً مهارت 
ش خـودكنترلي و حرمـت      هايي بـراي افـزاي      اي، مهارت   فردي و رسانه    مقابله با فشارهاي بين   

خود، راهبردهاي كنار آمدن سـازگارانه بـراي كـاهش فـشار روانـي و اضـطراب از طريـق                    
هـاي اجتمـاعي عمـومي، و         سـازي، مهـارت     هـاي شـناختي يـا فنـون آرام          استفاده از مهارت  

رسـاني، دادن     بـا توجـه بـه رويكـرد اطـالع         . دهـد   ورزي را آموزش مـي      هاي جرأت   مهارت
مورد خطرات مصرف مواد موجب تغيير نگرش افراد نسبت به مصرف           اطالعات واقعي در    

شود و اين تغيير در نگرش، در نهايت منجر به تغيير رفتار يعنـي اتخـاذ يـك رفتـار                      مواد مي 
  .شود اجتنابي در مقابل مصرف مواد مي

  

  روش
  گيري  جامعه، نمونه و روش نمونه

 سـال، از روش  20تياد و معتادان زير شناخت عوامل مؤثر بر اع يابي به اهداف و براي دست
در ايــن بخــش، جامعــه آمــاري تحقيــق شــامل . پيمــايش و تكنيــك مــصاحبه اســتفاده شــد

هاي ترك اعتياد مراجعه كـرده بودنـد،       نوجوانان معتادي بود كه براي ترك اعتياد به كمپ        
ه هاي جوانان ترك اعتياد توسـكا، چيتگـر و آهنـگ شـهر تهـران مراجعـه و بـ                     لذا به كمپ  

 20ها كـه زيـر         نفر از افراد مراجعه كننده به اين كمپ        30گيري در دسترس،      صورت نمونه 
سـپس بـا توجـه بـه نتـايج ايـن            . سال سن داشتند، انتخاب و با آنان مصاحبه صورت گرفت         

 و 3بخش و توجه به عوامل غيرساختاري مؤثر بر اعتياد افراد نمونه، بسته آموزشي تهيـه شـد       
هـاي افـراد گـروه      و طـي برگـزاري هـشت جلـسه آموزشـي، پاسـخ         به شيوه شـبه آزمـايش     

                                                            
1. self-management  2. generic 
 

براسـاس  . رساني انجام يافت افزايش توانايي و اطالع  -زندگي، با توجه به رويكردهاي يكپارچه نفوذ اجتماعي         تدوين بسته مهارت  . 3
مصرف مواد يـا بـه     ن معني كه سوءبدي. مصرف مواد به وسيله نوجوانان دو دليل عمده دارد  آورد، سوء  چهارچوب مفهومي اين روي   

هـاي الزم بـراي مقابلـه بـا      كننده است يا به دليل فقدان مهـارت  هاي ترغيب دليل از پا در آمدن و تسليم شدن نوجوانان در مقابل پيام  
  .ي اساسي است فشار اجتماعي يا تعاملي از اين دو مؤلفه
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 .آزمايش و شاهد با يكديگر در دو دوره قبل و پس از آزمون مـورد مقايـسه قـرار گرفـت                     
 سـاله شـهر تهـران بـود كـه در سـال              14-16آموزان پـسر      ذكر شامل دانش  ال  هاي فوق   گروه

هـاي آمـاري      انتخاب نمونه براي  .  در دبيرستان مشغول به تحصيل بودند      1388-89تحصيلي  
با توجه به نتايج حاصـل از بخـش اول، در بـسته             . اي استفاده شد    گيري خوشه   از شيوه نمونه  

مـدت و       هاي مذكور، اطالعاتي در خصوص مواد و اثرات كوتاه          آموزشي عالوه بر مهارت   
انـواع  عالوه با به نمـايش گـذاردن نمونـه مـصنوعي              به. مدت مصرف مواد نيز ارايه شد       بلند

رسـاني در خـصوص هـر يـك از ايـن مـواد،                مختلف مواد مخدر، تالش شـد حـين اطـالع         
آموزان با شكل هر يك از مواد نيز آشنايي نسبي حاصـل كـرده و خـصوصاً از تنـوع                      دانش

  . شكلي و ظاهري مواد مخدر صنعتي آگاهي يابند
  

  ابزار
 بـه مـصرف مـواد كـه         ها توسط پرسـشنامه گـرايش      داده: پرسشنامه گرايش به مصرف مواد    

گـر   اسـت و ابـزاري غربـال   ) RAPQ(كننـده   شامل پرسـشنامه عوامـل خطرسـاز و حفاظـت      
همـساني درونـي كـل پرسـشنامه بـر اسـاس آلفـاي              . آوري گرديـد    شود، جمع   محسوب مي 

  ).1384محمدخاني، ( گزارش شده است 91/0كرونباخ 
 

 ها يافته

. موثر در گسترش و فراگيري اعتياد است      دسترسي به مواد از مهمترين عوامل       عامل وفور و    
. هاي صـورت گرفتـه بـه وضـوح قابـل اسـتنباط بـود                عاملي كه در نتايج تك تك مصاحبه      

توان با داشتن هزينة خريد يك بـسته سـيگار معمـولي،              چنانچه به گفته يكي از معتادان، مي      
و فراوانـي مـواد     اين گفته به روشني بيـانگر در دسـترس بـودن            . مواد مورد نياز را تهيه كرد     

مخدر و داروهاي اعتيادآور در جامعه كنوني ما است كه البته توجه ويژه دولت و مسئوالن                
مصرف مواد مختلف در محل زندگي يا گروه همـساالن ايـن افـراد بـه                . طلبد  مربوطه را مي  

كننـدگان بيـان     چنانكـه تعـداد زيـادي از مـصرف    . شكل يك هنجار اجتمـاعي بـوده اسـت     
با مصرف مواد، خصوصاً در جمع دوستان خود در پي اين هدف هستند كه بـه                كنند كه     مي

كند با اينكـه هنـوز هـيچ          مثالً فردي كه بيان مي    . ديگران بلوغ و استقالل خود را ثابت كنند       
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موادي مصرف نكرده، در واكنش به سوال دوستش در مورد قرص ترامادول چنان وانمـود               
چـرا كـه حـس كـرده كـه          . و مـصرف كـرده اسـت      كند كه در مورد آن آگاهي داشته          مي

آگاهي و تجربه مواد، باعث باال رفتن جايگاه در بين دوستان شده و نيز موجب پـذيرش از                  
لذا براي كـاهش تـنش در آن موقعيـت، بـراي اولـين بـار اقـدام بـه                    . سوي آنان خواهد شد   

  . كند مصرف مي
 بـه مـواد بـه وضـوح و          عوامل شناختي نيز به عنوان عوامـل مطـرح در وقـوع وابـستگي             

هـا   فرايندهاي ذهني واسطه ميان محـرك . آشكارا در افراد مصاحبه شونده قابل توجه بودند    
هـا،    ها، اهداف، طرحواره    هاي انسان هستند و شامل مواردي چون برنامه         و رويدادها با پاسخ   
 بـه مـواد   هـاي وابـستگي   باورهاي افراد يكـي از جنبـه   . ها و اسناد هستند     انتظارات، ارزشيابي 

اين باورها شامل معاني متعددي است كه       . است كه در حيطه شناختي بايد به آن توجه كرد         
شـوند و     افراد بطور فعال درگيـر مـصرف مـواد مـي          . مصرف مواد و داروها براي افراد دارد      

در . كنـد   ها در اين بين نقش اساسي را بـازي مـي            ها و انتظارات آن     ها، باورها، هدف    نگرش
كـردم كنتـرل      فكـر مـي   «شود؛    اي شنيده مي    هاي مصاحبه شوندگان چنين جمله      هتمامي گفت 

مصرف در اختيار خودم است، قرار نيست كه من معتاد شوم و هر زمان كه بخـواهم تـرك                   
اين نكته را بايد به عنوان يك موضوع كليدي مدنظر قـرار داد، چـرا كـه در                  . »خواهم كرد 

ه نسبت به عواقـب مـصرف مـواد آگـاهي الزم را             بينيم حتي كساني ك     ها مي   برخي مصاحبه 
انـد، در مواقـع بحرانـي بـا ايـن تفكـر،               داشته و يا حتي احساس مطلوبي نسبت به آن نداشته         

اند تا براي اولين بار به مصرف بپردازنـد و پـس از آن نيـز ادامـه                    اشتباه خود را توجيه كرده    
و كسب آرامش و لـذت آنـي،    با در نظر گرفتن چنين تفكري، پس از اولين مصرف           . دهند

 درصد موارد، همين احساس خوب اوليه و بوجود آمـدن نگـرش مثبـت نـسبت بـه                 100در  
همچنـين  . شـود  مواد، به عنوان مهمترين عامل ادامه مصرف در مصرف كنندگان ديـده مـي     

اكثر افرادي كه انتظار كاهش تنش و اضـطراب و ديگـر مـشكالت جـسماني را از مـواد و                     
. اند  اند، آمادگي و تمايل بيشتري نيز براي اثرپذيري از مواد از خود نشان داده              داروها داشته 

كه بيشتر جنبه تلقين (همچنين باورهايي از قبيل كاهش ناراحتي و رنج پس از مصرف مواد             
تـوان از   را مـي ... ها پس از مـصرف مـواد و   تر كارها و فعاليت  تر و راحت    ، انجام ساده  )دارد
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تي دانست و عامالن پنهان رفتار ناميد كـه در اسـتفاده از مـواد نقـش                 هاي شناخ   جمله سبك 
كنـد تنهـا بـه دليـل اينكـه پـس از               اي دارند، همچون فردي كه بيان مـي         بسيار تسهيل كننده  

شـد، بـه مـصرف        اش كاسته مـي     مصرف، قادر به انجام كار مداوم بوده و از شدت خستگي          
يم كـه در ادامـة يـك تفكـر شـكل گرفتـة              كنـ   در نتيجه مـشاهده مـي     . خود ادامه داده است   

. يابد كه راهي جز مصرف مواد نـدارد         نادرست، در درازمدت فرد خود را در جايگاهي مي        
رود، بلكه به سبب وابـستگي        از اين پس ديگر در مواقع مواجهه با مشكل به سراغ مواد نمي            

  .داند جسمي، خود را مجبور به ادامه مصرف مي
كننـد، در اغلـب مـوارد در شـرايطي            غاز به مصرف مـواد مـي      نوجوانان و جواناني كه آ    

گيري جدي در رابطه با شـغل، تحـصيل، زنـدگي و          كنند كه با تصميم     آغاز به اين عمل مي    
هاي تـصميم گيـري و حـل مـساله            در چنين مواقعي وجود مهارت    . ازدواج سر و كار دارند    

  .هستند، ياري كندها درگير  ها را براي رفع تعارضاتي كه با آن تواند آن مي
هاي توصيفي گرايش به مصرف مواد به تفكيك گروه و نوع آزمـون در جـدول                    آماره

 .زير ارايه شده است
  هاي توصيفي گرايش به مصرف مواد به تفكيك گروه و نوع آزمون  آماره: 1جدول
  تعداد  انحراف استاندارد  ميانگين  گروه  نوع آزمون

  20  09/8  50/20  گواه
  آزمون  پيش

  20  96/7  15/34  آزمايش
  20  54/2  97/19  گواه

  آزمون  پس
  20  61/1  81/14  آزمايش

هاي زندگي بر كاهش گرايش به مـصرف مـواد در               براي بررسي اثربخشي آموزش مهارت    
 .آموزان پسر از تحليل كواريانس به شرح زير استفاده شد  دانش

  
  هاي زندگي در گرايش به مصرف مواد  رتنتايج تحليل كواريانس براي اثربخشي آموزش مها: 2جدول

  معناداري  Fآماره ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع تغييرات
  13/3742  1  13/3742  بين گروهي
  27/33  38  24/1264  درون گروهي

480/112  0005/0  
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ش شود نتايج تحليـل كواريـانس نـشان داد آمـوز      گونه كه در جدول فوق مشاهده مي        همان
هاي زندگي توانسته به طور معناداري نمرات گـرايش بـه مـصرف مـواد را كـاهش                      مهارت

 از تغييـرات  747/0محاسبه مجذور اتـا نيـز نـشان داد كـه     . )=P< 480/112F ,001/0(دهد 
  .تواند ناشي از مداخله باشد حاصله در گرايش به مصرف مواد، مي

  
  گيري  بحث و نتيجه

هاي زندگي به عنوان يـك رويكـرد           داد كه آموزش مهارت    هاي پژوهش حاضر نشان     يافته
كننـدگان در     پيشگيرانه متمركز بر فرد، توانست تغيير معناداري در ميانگين نمرات شـركت           

هاي زندگي بر تمايل به مصرف بـه          از نظر تأثير مداخله آموزشي مهارت     . دوره ايجاد نمايد  
خودآگـاهي  (ير در متغيرهـاي ميـانجي       مدت با ايجاد تغي     رسد اين آموزش در كوتاه      نظر مي 

  .درصد كاهش داده است 75آموزان به مصرف را  تمايل دانش...) و
گيـري و حـل       هاي تصميم   برخي از افراد براي مقابله با اين الزامات زندگي و فقدان روش           
گـاهي نيـز نوجوانـان و       . اند  مساله، غالباً با مصرف مواد، شيوه آني حل مساله را جستجو كرده           

هـا، بـدون      انان تحت تاثير همساالن و فـشارهاي پنهـان و آشـكار وارد شـده از طـرف آن                  جو
گيري در مواقع فشار باعث شـده اسـت           ناتواني در تصميم  . اند  تدبير، اقدام به تجربه مواد كرده     

  . مصرف مواد ايفا نمايند  گر در تداوم سوء هاي همسال نقش تسهيل كه گروه
هاي صحيح حـل      اي و شناختي و آموزش شيوه       اي مقابله ه  بر همين پايه آموزش مهارت    

ورزي بـه منظـور     هـاي مقابلـه بـا دوسـتان، جرئـت      گيري و همين طور شـيوه    مساله و تصميم  
گفـتن در مواقـع لـزوم، بازدارنـده مـوثري در مـورد مـصرف مـواد و                   » نـه «تقويت مهـارت    

هـا و     هاي افراد از توانـايي    انتظارات و باور  . انتظارات غير منطقي درباره اثربخشي مواد است      
ها را تحت تاثير قـرار        هاي خود در رابطه با امور روزمره، بسياري از رفتارهاي آن            صالحيت

به طور مشخص كارايي شخصي يعني داوري هر فرد در رابطه با اينكـه او توانـايي         . دهد  مي
ثرترين عامـل   شود مو   در بسياري از موارد، مشاهده مي     . انجام الگوي رفتاري خاص را دارد     

آوري به مواد قبل از اينكه ناشي از تمايل فرد به انجام اعمـال خـالف و زشـت باشـد،                  روي
شوندگان اذعان داشتند وقتي از       اغلب مصاحبه . ناشي از كمبود اعتماد به نفس در فرد است        
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شوند، جرئت مخالفت و ابراز وجود و يا به  سوي دوستان به استعمال مواد مخدر دعوت مي       
آوري بـه مـصرف مـواد         ترين عوامل روي    لذا از عمده  . گفتن را ندارد  » نه«تي شجاعت   عبار

مخدر در آنان، عدم توانايي مقابله با درخواسـت دوسـتان و ميـل بـه همانندسـازي بـا آنـان             
بيننـد كـه       شد كه اين افراد خود را دچار نوعي بيماري مي           ها ديده   در تمامي مصاحبه  . است

اين داوري بر اين فـرض  . هايشان است  ها درباره خود و توانايي      ناين تفكر حاصل داوري آ    
توانند با تالش خود درمان شوند و به          استوار است كه اشخاص بيمار، افرادي ناتوانند و نمي        

اين روند عالوه بر اينكه نشان دهندة اعتماد به نفس پايين اين            . مداخله بيروني احتياج دارند   
  . ها از ترك مواد نيز خواهد شد  آنافراد است، موجب ترس و هراس

هاي   اين افراد معموالً پيش از وقوع وابستگي، افرادي با انتظارات پايين در مورد توانايي             
ها و حاالت افراد نشان از وجود اعتماد به نفس            البته در چندين مورد نيز گفته     . اند  خود بوده 

كن است بسياري از افراد، پـس از        ها است و بايد به اين نكته توجه كرد كه مم            كافي در آن  
. مصرف مواد و فشارهاي اجتماعي ناشي از آن، دچار اعتمـاد بـه نفـس پـايين شـده باشـند                    

روابط عاري از تعارض و كشمكش معموالً در نوجوانان به ناكامي و پرخاشگري كمتـري               
 در برخـي  . منجر خواهد شد و نياز به شورش و طغيان عليـه والـدين را كـاهش خواهـد داد                  

كننده در ابتدا تنها به فكر نشان دادن اعتـراض خـود              شود كه فرد مصرف     موارد مشاهده مي  
هـاي معقـول      به والدين، خصوصاً پدر بوده و يا در پي كسب توجه بيشتر نسبت بـه خواسـته                

در ادامة چنين وضعي، رفتارهـاي پرخاشـگرانه        . مرتبط با سنش اقدام به مصرف كرده است       
هاي مختلف زندگي چه در خـانواده و چـه            تاري در اكثر موقعيت   صورت يك الگوي رف     به

اي كه در اكثر افراد شركت كننـده      كند، ويژگي   در جمع دوستان از سوي نوجوان بروز مي       
  .شود به طور مشترك مشاهده مي)  درصد66(اين پژوهش 

 در  گيـري   عالوه بر خانواده و عوامل مرتبط با آن، دوستان و همساالن نيز به طور چـشم               
چنان كـه نقـش آن و    آن. اند گرايش به مصرف مواد در افراد مورد مصاحبه نقش ايفا كرده    

 86در  . باشـد   تاثيرش در گرايش به مواد، بوپژه در نوجوانـان، كمتـر از نقـش والـدين نمـي                 
درصد موارد، دوستان مصرف كننده تاثير مستقيمي در شـروع مـصرف مـواد يـا داروهـاي                  

 در موارد ديگر نيز وجود چنين دوستاني عامـل اصـلي ادامـه مـصرف                اند و   اعتيادآور داشته 
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انـد بـه    موضوعي كه در مورد افرادي كه در نوجواني شروع به مصرف مواد كـرده       . اند  شده
پـذير بـودن     خوبي قابل استنباط است، اين است كه معموالً در اين سنين تحت تاثير ريسك          

شوند كـه     مجذوب افرادي در اطرافيان خود مي     طلبي به راحتي      در رفتارها و ويژگي هيجان    
هــاي چنــين  داراي رفتارهــاي ضــد اجتمــاعي بيــشتري هــستند و از ســوي ديگــر، ويژگــي  

  . اي تنگاتنگ با رفتارهاي مربوط به مصرف مواد دارد رفتارهايي رابطه
نكته ديگر آنكه نوجوانان و جوانان به همساالن خود به منزله منبـع اطالعـات، رفتارهـا،      

همـانطور  . نگرنـد   ها، خود پنداره و سبك زندگي معمول خود مي          ها، باورها، نگرش    زشار
هـاي   شد، با الگو قرار دادن و اعتماد به گفته     هاي مصاحبه شوندگان مشاهده مي      كه در گفته  

رابطـه  . دوستان، رفتارهاي مربوط به مصرف مواد مخدر در اين اشخاص آغـاز شـده اسـت          
ف مـواد و همـساالن، تـابع عوامـل چنـدي از جملـه؛ فـشار        مستقيم ميـان گـرايش بـه مـصر      

عليرغم اينكـه تمركـز اصـلي       . دوستان، تقليد، همانندسازي و يا تركيبي از اين عوامل است         
در بحث مربوط به رابطه همساالن در گرايش به مصرف مواد بر روي اثـرات مـستقيم ايـن                   

صميميت دوستان و پايبنـدي     رابطه است، ولي بايد در نظر داشت كه عوامل ديگري چون؛            
هاي دوستي نيز در گرايش به مصرف مواد اهميت زيـادي             هاي اجتماعي در گروه     به ارزش 

  . داشته است
از اختالالت شخصيتي جدي كه در بين اين افراد به روشني قابل مشاهده بـود، اخـتالل                 

ه و زيـر پـا نهـادن حقـوق ديگـران و عبـرت نگـرفتن از تنبيـ              . شخصيت ضد اجتماعي است   
هاي پيشين صورت گرفتـه       بر اساس پژوهش  . هاي چنين شخصيتي است     مجازات از ويژگي  

مصرف مواد داراي عالئمي از اختالل شخـصيت ضـد             درصد مبتاليان به سوء    60 تا   35نيز،  
 درصـد نوجوانـان و      80در پـژوهش حاضـر عالئـم چنـين شخـصيتي در             . اجتماعي هـستند  

افراد در خانواده و در مدرسه و در جمع دوستان نيـز            پرخاشگري  . جوانان قابل مشاهده بود   
تـوان بـه نوجـواني اشـاره كـرد كـه از        بـراي نمونـه مـي   . شـود    درصد موارد ديده مي    66در  

برد كه البته اين ويژگـي بـه طـور            پرخاشگري و درگيري فيزيكي با ديگران بسيار لذت مي        
نج در خـانواده و افـسردگي       تواند نشأت گرفته از عواملي چون روابـط متـش           غير مستقيم مي  

البتـه امـروزه مـصرف بـسياري از مـواد، عملـي ضـد ارزشـي و حتـي ضـد                      . باشد  خود فرد   



 مهري سادات موسوي

 

85  
85 

 

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال

س
13

ار 
 به

،
13

89
 

V
ol

. 4
, N

o.
 1

3,
 S

pr
in

g 
20

10
 

تواند بستري براي درگيـر شـدن فـرد بـا مـواد و             آيد، لذا همين امر مي      اجتماعي به شمار مي   
هـاي رفتـار ضـد اجتمـاعي          اي بـا ويژگـي      هاي مربوط به مواد باشد كه بطور برجسته         فعاليت

  . فراد دچار اختالل شخصيت ضد اجتماعي، سازگار استا
تقريباً در تمامي مـوارد مـصاحبه، تـاثير مـصرف بـر كـاهش درد و رنـج و خـستگي يـا               

برخـي از   . فشارهاي زندگي از مهمتـرين داليـل مـداوم شـدن مـصرف عنـوان شـده اسـت                  
انـد،    ي آورده نوجواناني كه پيش از دوره بلوغ به مصرف مداوم الكل و مواد اعتيـادآور رو              

حوصـلگي، افـسردگي، تـرس از         دارند كه براي مواجهه با احساس اضطراب، بـي          اظهار مي 
هــدف بــودن در زنــدگي، هــيچ راه ديگــري جــز مــصرف مــواد اعتيــادآور  شكــست و بــي

هاي پيشگيرانه و درماني، غير از آموزش دادن به نوجوانـان             هدف عمدة برنامه  . شناسند  نمي
توانـد ايـن باشـد كـه بـه            ها و ايجاد روابط صميمانه با دوستان، مـي          براي مواجهه با دشواري   

عوامـل  . توان بدون مصرف مواد اعتياد آور شاد و خوشحال بـود            ها بياموزيم چگونه مي     آن
موثر در گرايش نوجوانان و جوانان به مواد اعتياد آور كه برگرفتـه از ايـن بخـش اسـت را                     

  . توان به سه دسته تقسيم كرد مي
سـاز گـرايش بـه مـواد در يـك نوجـوان يـا جـوان                   اول، عوامل محيطي كه زمينـه     دسته  

توانند به طور مستقيم يا       باشند، نه خود فرد و مي       شوند و مربوط به محيط زندگي فرد مي         مي
غير مستقيم موثر باشند، مانند؛ سطح اجتماعي و فرهنگي پايين خـانواده، حـضور الگوهـاي                

د بودن يكي از اعضاي خانواده، جدايي والدين، هنجـار تلقـي        نامناسب در خانواده و يا معتا     
  ... . شدن مصرف مواد در محيط زندگي فرد و در پي آن، حضور دوستان مصرف كننده و

هاي خود نوجوان و جوان هستند كـه بـه            دسته دوم عواملي هستند كه مربوط به ويژگي       
دارا بـودن   :  ذيـل اشـاره كـرد      توان بـه مـوارد      هاي حاصل از نتايج تحقيق مي       ترتيب اولويت 

و به عبارت ديگر    » شوم  من معتاد نمي  «هاي شخصيت ضد اجتماعي، اعتقاد به اينكه          ويژگي
ناآگاهي در مورد پيامدهاي دراز مدت مصرف مواد و انتظار كـاهش تـنش و نـاراحتي در                  

گفـتن در  » نه«، پرخاشگري و عدم كنترل خشم، ناتواني در )آگاهي غلط(پي مصرف مواد   
، نــاتواني در )عــدم خودآگــاهي(نفــس پــايين  مواقــع لــزوم، ناكارآمــدي شخــصي و عــزت

  .گيري مناسب و حل مساله تصميم
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كنند ماننـد؛ بـه وجـود آمـدن           دسته سوم عواملي هستند كه به تداوم مصرف كمك مي         
نگرش مثبت نسبت به مواد پس از مصرف، طرد شدن از سوي خانواده و همچنين آلودگي                

 در دسترس بودن مواد مختلف كـه بـه صـورت شـرطي فـرد را بـه تكـرار                     محيط زندگي و  
موارد ياد شده و ساير نتايجي كه از مصاحبه با نوجوانان    . كند  مصرف، تشويق و وسوسه مي    
  .ها مدنظر قرار گيرد معتاد اخذ شد، بايد در آموزش

ذار باشـند،   ها براي آنكه تأثيرگـ       هر يك از مهارت    -: شود   مي در خاتمه تحقيق پيشنهاد   
مـدت نتـايج      نيازمند تمرين، ممارست، پيگيري و تكرار هستند، لذا آموزش فشرده و كوتاه           

 نبايـد از تـرس بـدآموزي از ارائـة           -. مدت داشته و پايداري چنداني نخواهـد داشـت          كوتاه
هاي صحيح در خصوص تأثيرات مواد مختلف و شناساندن اين مواد واهمه داشت،    آموزش

دم آشنايي صحيح، نوجوانان به صـورت نادرسـت و غيرعلمـي شـناخت              زيرا در صورت ع   
در يكـي   (يابند و اين شناخت نادرست ممكن است عواقب نامناسبي در پي داشته باشـد                 مي

آموزان بطور  از جلسات كه بحث مواد مخدر مطرح شد، با تمام شگفتي ديده شد كه دانش
ستند و حتي مصرف آن در بين برخي        كامل با انواع مواد مخدر و طريقه مصرف آن آشنا ه          

آمـوزان   از لحـن حـرف زدن و بيـان دانـش    . شـد  آموزان، نوعي ارزش مثبت تلقي مي      دانش
مندنـد از سـر كنجكـاوي هـم كـه شـده مـواد را تجربـه                    ها عالقه   كامالً مشخص بود كه آن    

با توجه به اين نكته، در خصوص مضرات و پيامدهاي مواد مخدر يك جلسه بحـث            . نمايند
آمـوزان در     رسد شركت در چنين جلساتي در اصالح تصوير ذهنـي دانـش             شد و به نظر مي    

 همكاري با انجمن اوليا و مربيان براي ارايه آموزش نحـوه          -). اين خصوص مؤثر واقع شود    
ــشگيري از     ــه الگوهــاي تربيتــي در جهــت پي ــدان و اراي ــا فرزن ــدين ب برخــورد مناســب وال

 .ين خصوص مؤثر واقع شودتواند در ا هاي اجتماعي مي آسيب
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