
  1388زمستان ، دوازدهم، شماره سومفصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد، سال 
Quarterly Journal of Research on Addiction, Vol. 3, No. 12, Winter 2009 

 

  مقاله
  پژوهشي

Research 

53  
53 

 

  
  
  

  
  

 ت بر كاهش اعتيادپذيري دانشجوياناثربخشي آموزش مقابله مثب

  3، جمال شمس 2، محمود گلزاري1اللهي فاطمه نعمت
  

  24/07/1388: تاريخ پذيرش    12/02/1388: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
 هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مقابله مثبت بـر كـاهش اعتيادپـذيري، دانـشجويان                 :هدف

گروه نمونه بـه ايـن صـورت انتخـاب          . آزمون با گروه كنترل بود     پس- آزمون :شرو. دختر خوابگاهي بود  
 دانـشجو كـه   20از ايـن تعـداد   .  پرسشنامه اعتيادپذيري بين دانشجويان خوابگاه توزيع شـد  160شد كه ابتدا    

نمره باالتر از نمره برش در آزمون اعتيادپذيري داشتند، انتخاب شـده و بـه صـورت تـصادفي بـه دو گـروه                        
 جلسه و هر جلسه به      10براي افراد گروه آزمايش، جلسات آموزشي به مدت         . مايش و گواه تقسيم شدند    آز

گـذاري و      هدف  آموزش مقابله مثبت بر مبناي سه مولفه اصلي روابط اجتماعي،         .  دقيقه برگزار شد   90مدت  
 افـراد گـروه آزمايـشي       آزمـون بـر روي      بعد از اتمام دوره، پس    . معنويت و برگرفته از نظريه باب موري بود       

باعـث كـاهش    داري امعنـ نتـايج نـشان داد آمـوزش مقابلـه مثبـت بـه طـور        : ها يافته. وگروه گواه اجرا شد
 آمـوزش مقابلـه مثبـت در كـاهش آمـادگي اعتيـاد            :گيـري   نتيجه. شـود   آمادگي اعتياد در دانشجويان مي    

  .دانشجويان دختر موثر است
  ه مثبت، اعتيادپذيري، دانشگاه عالمه طباطبايي آموزش مقابل:ها ليدواژهك
  

                                                            
 fnematollahi24@yahoo.com:  پست الكترونيكي. شناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي ن  كارشناسي ارشد روا: لؤونويسنده مس. 1

  شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي  استاديار گروه روان. 2
  شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي استاديار گروه روان. 3
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  مقدمه
بـه    روانـي     -هاي خاص و نيازهاي عـاطفي       به طوركلي جمعيت جوان و نوجوان با حساسيت       

از آنجايي كـه اكثريـت      . گيرند سادگي در معرض خطراتي چون سوءمصرف مواد قرار مي        
هاي سني جـوان و نوجـوان بـه           هدهند، اعتياد در ميان گرو      افراد جامعه را جوانان تشكيل مي     

هـاي سـني بـه        دهند كه همه گـروه      ها نشان مي    نتايج بررسي . سرعت در حال گسترش است    
هـاي   شود، زمينـه  ياد قرار ندارند، بلكه هرچه سن افراد افزوده مي      تطور يكسان در معرض اع    

  ).1383برقي، (يابد  اعتياد كاهش مي
عتادان، كمتر از نوزده سـال سـن دارنـد و           هاي موجود، شانزده درصد از م       براساس آمار 

بيست و هشت درصد از آنـان در سـنين بـين بيـست تـا بيـست و چهـار سـال بـه اعتيـاد رو                            
در واقع چهل و چهار درصد افراد معتاد در سنين قبل از بيـست و چهـار سـالگي                   . آورند  مي

يابد، به نحـوي      ش مي  اما از اين سن به بعد درصد گرايش افراد به اعتياد كاه             اند،  معتاد شده 
كه حدود چهار درصد از معتادان در سنين چهـل و شـش تـا پنجـاه سـالگي بـه ايـن بـالي                         

افرادي نيز كه بين پنجـاه و يـك تـا پنجـاه و نـه سـالگي معتـاد             . اند  سوز روي آورده    خانمان
تـوان    به اين ترتيـب بـه آسـاني مـي         . دهند  شوند، حدود سه درصد معتادان را تشكيل مي         مي

سـازد و ايـن    پذيري خاصي براي ابتال به اعتياد فراهم مـي     گرفت كه سن افراد، آسيب     نتيجه
زيرا افراد در مراحـل     . شود  پذيري به ويژه در سنين نوجواني و جواني بيشتر ديده مي            آسيب

هاي اجتماعي و تحكيم پيوندها با همساالن خود قرار دارند و در ايـن دوره،                 نخستين تجربه 
شـان سـهم بـه سـزايي در مقاومـت در              نان و پايگاه خانوادگي و فرهنگـي      هاي آ   نوع ارتباط 

گرايش به مواد مخدر و يا برعكس، آلـوده شـدن بـه ايـن پديـده نابهنجـار اجتمـاعي دارد                      
  ). 1383برقي، (

مـصرف مـواد     ليرغم اينكه كشور ما از جمله كشورهايي است كه پديده اعتياد و سوء            ع
اجتماعي مطرح بـوده   -هاي رواني  هاي جدي آسيب     زمينه مخدر از ديرباز در زمره عوامل و      

هـاي پژوهـشي بـه        ها و مداخالت پيشگيرانه كمتر در چـارچوب طـرح            تاكنون روش   است،
هــا و  از ايــن رو الزم اســت بــر پايــه بعــضي از روش . محــك تجربــه گذاشــته شــده اســت

عـه مـا طراحـي و    هاي متناسب با نياز و امكانات موجود جام        راهبردهاي آزموده شده، روش   
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تدوين شود و سپس به منظور تدارك پشتوانه پژوهشي، مورد مطالعه و تحقيق قـرار گيرنـد            
بـه عـالوه اگـر از يـك     . تر شناسايي و تعميم يابند هاي موثرتر و كاربردي  تا الگوها و روش   

مصرف مواد مخدر و از سوي ديگر بـه          سو به گرايش روزافزون جوانان و نوجوانان به سوء        
هـاي آموزشـي و پيـشگيرانه جـاري توجـه كنـيم، ضـرورت انجـام                   و نارسايي شيوه  ضعف  

  ).1383 رحمتي،(شود  تحقيقاتي از اين نوع آشكارتر مي
ــه اعتيــاد در   د ــراي پيــشگيري از ابــتال ب ر ايــن پــژوهش مــا از آمــوزش مقابلــه مثبــت ب

شود،   يده مي ها آمادگي اعتياد د    دانشجويان دختري كه براساس آزمون اعتيادپذيري در آن       
هـاي آموزشـي جديـد اسـت كـه در             آموزش مقابله مثبت از جمله برنامـه      . ايم  استفاده كرده 

هـاي فـردي در جهـت         گيرد و هدف آن ارتقاي توانـايي         قرار مي  1شناسي مثبت  حوزه روان 
كـارگيري راهبردهـايي بـراي رسـيدن بـه       هـا و فـشارهاي روانـي و بـه       كنار آمدن با چـالش    
اي اسـت و نمونـه اصـلي آن     هـاي مقابلـه   مقابله مثبت از انواع مهارت  . پيامدهاي مثبت است  

 فقدان يا تهديـد       مثل آسيب،  3باشد، زيرا نيازي به ارزيابي منفي       مي) فعال (2 مقابله غيرمنفعل 
مقابله غيرمنفعل بازتاب تالش براي ايجاد منابع عمومي در جهت تسهيل پيشرفت در             . ندارد

 مطالبـات و     در مقابله غيرمنفعل، افراد، خطـر،     . د شخصي است  زا و رش    مقابل اهداف چالش  
آسيب يا فقدان بالقوه ارزيـابي        ها را به عنوان تهديد،       بينند، ولي آن    هاي آينده را مي     فرصت
حـداكثر منفعـت و ايجـاد عوامـل           تالش فرد در جهت دستيابي بـه منـابع بيـشتر،            . كنند  نمي

رويكـرد  . هـاي فـردي اسـت        رشد و توسـعه قابليـت      هاي آينده يا     براي رفع بحران   4پايداري
مقابله فعال سواالت تحقيقاتي جديدي در طول زمان ايجاد كـرده و بـه غلبـه بـر الگوهـاي                    

شـوارزر و  (كنـد   مقابله سنتي كه تاكيد زيادي بر ماهيت منفعالنه مقابله دارنـد، كمـك مـي          
 دانشجويان آموزش دهيم كـه      خواهيم به   بنابراين با استفاده از اين روش مي      ). 2002 ،  5كول

ها و فشارهاي رواني روبرو شده و با استرس ناشـي از آن كنـار بياينـد و از                     چگونه با چالش  
ها به عنوان فرصتي براي دستيابي به اهداف و رشد شخصي خـود اسـتفاده نماينـد و نيـز                     آن

) يگـران گسترش روابط اجتماعي و دريافت حمايت از د       (اينكه چگونه بر منابع فردي خود       

                                                            
1. positive psychology  2. proactive coping  3. negative appraisal 
  

4. resistance factor   5. Schwarzer & Knoll 
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در واقع برنامه آموزش مقابلـه   . بيفزايند تا در مواقع بحران بتوانند از اين منابع كمك بگيرند          
بـه  . گـذاري و معنويـت اسـت        مثبت در برگيرندة سه عنصر اصلي روابط اجتمـاعي، هـدف          

خصوص جوانـان و نوجوانـان بـراي حـل مـسائل و مـشكالت خـود بـه راهبردهـايي روي                      
تر به نتيجه مورد نظر كـه همـان احـساسات و وضـعيت روحـي                 سريعها را    آورند كه آن    مي

  ). افزايد درحالي كه اعتياد آنها، خود به مشكالتشان مي(مطلوب است برساند 
ايـم،    لت آنكه در اين پژوهش ما دانشجويان دختر را به طور خـاص هـدف قـرار داده                 ع

مسائل پيرامـون آن و     هاي جنسيتي در خصوص اعتياد و         اين است كه فقدان بررسي تفاوت     
نيز كمبود يا فقر پژوهش درباره زنان و اعتياد، مطالعـه و بررسـي تحقيقـات خـارجي بـراي                    

در بررسي بنياد   ). 1382 صفري،(سازد    ها را الزم مي    تعقيب ادبيات تحقيق و كنكاش در آن      
كننـد نـسبت بـه مـردان          مـصرف را آغـاز مـي       به مجردي كه زنان سـوء     «كرون آمده است؛    

از نقطـه نظـر   (هاي منفي  دهند و نيز زودتر از آنان پيامد ر گرايش به اعتياد را نشان مي  سريعت
به عالوه، عواملي كه خطر اعتياد را براي زنان به دنبـال دارد بـا               . كنند  را تجربه مي  ) پزشكي

موانـع درمـان در زنـان      همچنين در مقايسه بـا مـردان،        . عوامل خطر در مردان متفاوت است     
بـه دليـل   (زنان به هنگام ترك اعتياد . مشكالت بيشتري را به همراه داشته باشد     ممكن است   
عالوه . دهند  درماني جواب مي    در مقايسه با مردان كمتر به معالجه و روان        ) شان  دوره ماهيانه 

شان حامي و پشتيبان هستند در حاليكه اين          بر اين زنان اغلب در هنگام ترك اعتياد شوهران        
  .اين شكل وجود نداردحمايت برعكس به 

. پذيرتر هستند   دختران نوجوان نسبت به فشار گروه همساالن در مقايسه با پسران آسيب           
همچنين زنان معتاد و الكلي نسبت به مردان احتمـال بيـشتري دارد كـه دوسـت نزديـك يـا               

تـا نـود درصـد زنـان داراي مـسائل و            . شريك جنسي كه مواد مصرف كنـد، داشـته باشـند          
شـان مـورد سـوء اسـتفاده جنـسي       حداقل يكبار در زندگي ي از مصرف مواد،    معضالت ناش 

اند و باالخره اينكه زنان معتاد در مقايسه با ديگر زنان، مسائل و معضالت رواني                 قرار گرفته 
عوامل ذكر شده لزوم مطالعات بيشتر در زمينـه اعتيـاد زنـان و بـه خـصوص                  . بيشتري دارند 
 ).1382 صفري، (دهد پيشگيرانه از اعتياد را در آنان نشان ميهاي  ريزي آموزش لزوم برنامه
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هايي كه در ايـن زمينـه در داخـل كـشور انجـام شـده اسـت؛ رسـولي                      ز جمله پژوهش  ا
آوري و كاهش اعتيادپذيري سي نفـر         تأثير آموزش كنترل خشم را بر افزايش تاب       ) 1389(

مـورد  )  جلـسه  12ه مـدت    بـ (آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرسـتان كبودرآهنـگ           از دانش 
بررسي قرار داد و نتايج تحقيقاتش حاكي از آن بود كه آمـوزش كنتـرل خـشم بـر هـر دو                      

خـشم و اعتيادپـذيري محـسوب     آوري به عنوان واسطه ميـان كنتـرل         مولفه تأثير دارد و تاب    
آوري را بــر كــاهش  هــاي تــاب اثربخــشي آمــوزش مولفــه) 1389(كلــك  زريــن. شــود مــي

آموزان پـسر مقطـع    غيير نگرش نسبت به مصرف مواد در پنجاه نفر از دانش      اعتيادپذيري و ت  
دسـت آمـده حـاكي از آن         نتايج به . متوسطه ساكن حومه شهر تهران مورد بررسي قرار داد        

آمـوزان    بود كه اين برنامه سبب تقويت نگرش منفي و كاهش سطح اعتيادپذيري در دانش             
ن اعتيادپذيري معنادار بود، اما در بعد آمـادگي         تأثير در هر سه خرده مقياس آزمو      . شود  مي

انديـشي را   هاي مثبت تأثير مهارت) 1388(صدارت .  كاهش نمرات بيشتر بود  (APS)اعتياد  
آموزان دختـر پايـه اول دبيرسـتان سـنجيد و غيـر از                 نفر از دانش   30بر كاهش اعتيادپذيري    

د، دو مقياس ديگر اعتيادپـذيري      كه كاهش آن معنادار نبو     (AAS)مقياس اعتراف به اعتياد     
آمــوزان دختــر مقطــع   نفــر از دانــش30روي ) 1385(كــشاورزي . كــاهش معنــادار داشــتند

 جلـسه بـر   10دانشگاهي شهرستان كرج تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي را بـه مـدت     پيش
كاهش اعتيادپذيري مورد مطالعه قرار داد كه اثر آموزش در هـر سـه مقيـاس اعتيادپـذيري        

اي بـه شـيوة بحـث گروهـي را بـه              هاي مقابلـه    آموزش مهارت ) 1383(رحمتي  . بوددار    امعن
آموزان استان كرمان نسبت به مـصرف مـواد مـورد پـژوهش       جلسه بر نگرش دانش  8مدت  

هـاي زنـدگي و بـا تاكيـد بـر             برنامه آموزشي او با الهام از برنامه آمـوزش مهـارت          . قرار داد 
تغييـر  . ها در مقابله با سوءمـصرف مـواد مخـدر تـدوين شـد           ين مهارت هاي كاربردي ا    جنبه

آموزان در هر سه جنبه شـناختي، عـاطفي و رفتـاري نـسبت بـه مـصرف مـواد                نگرش دانش 
اي در    هـاي مقابلـه     بررسي اثربخشي آموزش مهـارت    «در پژوهشي كه با هدف      . معنادار بود 

، توسط جعفـري    »د وابسته به مواد   آوري در افرا    جلوگيري از بازگشت مجدد و ارتقاي تاب      
ــشان داد كــه آمــوزش مهــارت  ) 1388(و اســكندري  ــايج ن ــه در  انجــام شــد، نت هــاي مقابل

روزنـو و  . آوري و جلوگيري از بازگشت به اعتياد در افراد وابسته به مـواد مـوثر اسـت                  تاب
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 را  اي مربوط به سبك زندگي و ميـل مـصرف           رابطه بين راهبردهاي مقابله   ) 2005 (1مارتين
-USSپرسـشنامه   (دو پرسشنامه   . كنندگان كوكائين مورد مطالعه قرار دادند       مصرف در سوء 

C2    3 و پرسشنامهGCS-C (                  بـراي ارزيـابي دفعـات اسـتفاده از راهبردهـاي مقابلـه بـا ميـل و
دو . راهبردهاي تغيير سبك زندگي براي حفظ پرهيز در مراجعان مورد استفاده قرار گرفت          

كار گرفته شـد كـه اولـي در ارتبـاط بـا پرسـشنامه اول و در جهـت تفكـر                      برنامه درماني به    
 به كارگرفتن رفتارهاي جـايگزين، اسـتفاده از      درباره پيامدهاي مثبت و منفي مصرف مواد،      

، آرميدگي، معنويت، مهارتهاي حل مساله و جـستجوي حمايـت اجتمـاعي             4انحراف توجه 
، تـالش جهـت دسـتيابي بـه اهـداف،           دومي در جهت تفكر درباره پيامـدهاي مـصرف        . بود

 رابطه بـا افـرادي    هاي وسوسه انگيز، همراه نداشتن پول زياد،  آرميدگي، اجتناب از موقعيت   
نتايج حاكي از . كنند و خود را مشغول كردن به فعاليتهاي مختلف بود     كه مواد مصرف نمي   

باشد، موثر واقع خواهد    اي اين افراد تمركز داشته        هاي مقابله   اين بود، درماني كه بر مهارت     
هـاي   حـس پيوسـتگي و پاسـخ    ، رابطـه معنويـت،   )2008 (5در پژوهش آروالو و پـرادو  . شد

در ايـن  . كنند، بررسي شد اي در زناني كه براي اعتياد مواد و الكل درمان دريافت مي   مقابله
هـا بـه      نفر از زنان شهر ماساچوسـت بودنـد كـه سـه گـروه از آن                393پژوهش گروه نمونه    

نتـايج  . صورت اقامت در مركز درماني و يك گروه درمان سـرپايي دريافـت كـرده بودنـد         
 نيز با وابـستگي     6نشان داد اضطراب، رابطه معناداري با وابستگي به مواد دارد و عالئم ضربه            

اي، واسطة بين اضطراب و  هاي مقابله معنويت، حس پيوستگي و پاسخ   . به الكل ارتباط دارد   
اگرچـه رابطـه منفـي و       . از سانحه و وابستگي بـه مـواد و الكـل نبودنـد            اختالل استرس پس    

اي در    هـاي مقابلـه     معناداري بين اضطراب و معنويت در يك بعد، حس پيوسـتگي و پاسـخ             
. يك بعد و عالئم اختالل استرس پس از سانحه و حس پيوستگي در بعـد ديگـر يافتـه شـد                

رف مواد كه معنويـت، حـس پيوسـتگي و    پژوهشگران در پايان دريافتند كه درمان سوءمص   
توانـد در درمـان سـوء مـصرف مـواد زنـان بـراي                 اي را افزايش دهـد، مـي        هاي مقابله   پاسخ

اما مطالعات بيـشتري نيـاز اسـت    . مديريت استرس و عالئم استرس پس از سانحه موثر باشد 
                                                            
1. Rohsenow & Martin       2. urge–specific strategies questionnaire-cocaine 
 

3. general change strategies questionnaire-cocaine  4. distraction 
 

5. Arevalo & Prado          6. trauma 
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عنـوان واسـطه   اي را به  هاي مقابله  اي رابطه بين معنويت، حس پيوستگي و پاسخ         كه به گونه  
. اثرات اضطراب و عالئم استرس پس از سانحه بر روي وابستگي بـه الكـل و مـواد دريابـد                   

هـاي مقابلـه و خودكارآمـدي را بـين            سبك  هاي انگيزش،     تفاوت) 2006 (1سير و جون    پلي
نتايج نشان داد زنان    . كننده مواد مورد پژوهش قرار دادند       زنان و مردان زنداني سوء مصرف     

ه با مردان مشكالت بيشتر ناشي از مصرف مـواد، خودكارآمـدي كمتـر در حفـظ              در مقايس 
اي جـستجوي حمايـت       هاي پرخطر، اتكـاي بيـشتر بـه راهبردهـاي مقابلـه             پرهيز در موقعيت  

  .  پذيرش مسئوليت و اجتناب گزارش دادند اجتماعي،
ف مواد فرو تر از مردان در مصر تر و عميق دهد كه زنان سريع مطالعات زيادي نشان مي 
سـطوح  . دهنده فقدان اطمينـان بـه خـود در زنـان باشـد      تواند نشان  اين موضوع مي  . روند  مي

كننـده    دهندة احساس ضعفي است كه زنان سوءمـصرف         پايين احساس خودكارآمدي نشان   
از آنجايي كه جستجوي حمايـت اجتمـاعي        . كنند  مواد نسبت به مردان در جامعه تجربه مي       

شـان    هـا بـر موقعيـت ارتبـاطي        اي اينگونه زنان است، اگر در درمان آن         هاز راهبردهاي مقابل  
هـاي مقابلـه بـا اسـترس و           مهـارت ) 1999 (2واگنر و مايرز  . تمركز شود، موثرتر خواهد بود    
آمـوزان دبيرسـتاني      كننده سوءمـصرف مـواد در دانـش         بيني  وسوسه را به عنوان عوامل پيش     

آمـوز     نفـر دانـش    28آموز سـالم و        نفر دانش  28نه  در اين مطالعه، گروه نمو    . بررسي كردند 
پژوهشگران دريافتند كه افراد وابسته به مواد بيـشتر از مقابلـه            . كننده مواد بودند    سوءمصرف

همچنـين  . كننـد   مدار و مهارتهـاي مقابلـه بـا وسوسـه اسـتفاده مـي               مدار و كمتر مساله     هيجان
در . بين سوءمصرف مـواد دانـست   پيشاي را از عوامل  توان ضعف اين دو مهارت مقابله     مي

بين در نتـايج درمـان        اي به عنوان عامل پيش      مهارتهاي مقابله ) 1993 (3تحقيق مايرز و براون   
 نفر 57تعداد نمونه مورد بررسي . كننده مواد مورد مطالعه قرار گرفت نوجوانان سوءمصرف

مـدار، حمايـت      مـساله هـاي     دهنـدة روش    فرض بر اين بود كه عوامل مقابله كه نـشان         . بودند
 ماهـه بـه نتيجـه مطلـوب         6 باشد در يك دوره      4اجتماعي، سرزنش خود و تفكرآرزومندانه    

در بررسي رگرسيون چند متغيره معلوم شد كه عوامل مقابله در نحوه مـداوا  . شود منتهي مي 
. بينـي مـدت درمـان و دوران اوليـه پرهيـز تـاثير مهـم و مشخـصي دارد                     و همچنين در پيش   

                                                            
1. Pelissier & Jone    2. Wagner & Myers 
 

3. Myers & Brown    4. wishful thinking 
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ملكرد عوامل مقابله بر نتايج مداوا معلوم كـرد كـه تفكـر آرزومندانـه و حمايـت                  بررسي ع 
براساس اين  . اجتماعي به ترتيب تاثير روشني بر طول دوره درمان و دوران اوليه پرهيز دارد             

توانـد    ها مشخص شد كه آگاهي فرد دربارة مقابله، باعث كاهش اضطراب شده و مـي                يافته
هاي مقابله تاثير     رف مواد و الكل و در نتيجه كاهش فعاليت        بر كاهش خطر بازگشت به مص     

اي و مـصرف پيوسـته نگهدارنـده       راهبردهاي مقابلـه  ) 1996 (1در پژوهش بلدينگ  . بگذارد
در واقـع، وابـستگي بـه مـواد بـه عنـوان يـك               . متادون در بيماران مورد بررسي قرار گرفت      

ها از  خواهند با استرس توانند يا نمي  نميباشد كه   اي ناسازگار براي افرادي مي      راهكار مقابله 
 بيمـار كـه تحـت درمـان         276در ايـن بررسـي      . تـر كنـار بياينـد       هاي سازگارانه   طريق روش 

دهندة رابطه بـين وابـستگي        نتايج نشان . نگهدارنده متادون بودند مورد آزمايش قرار گرفتند      
ــه   ــاي مقابل ــواد و راهبرده ــه م ــود ب ــسون . اي ب ــو و جي ــشگيري از  )1988 (2بويلي ــه پي  برنام

 سـاله  12-13آمـوزان   سوءمصرف مواد را از طريق آموزش راهبردهاي حل مساله در دانش 
 هفته طول كشيد، اطالعات در زمينـه        8در اين برنامه آموزشي كه به مدت        . بررسي نمودند 

 كـه در ارتبـاط بـا مـواد بـود در              هايي  هاي حل مساله بهتر در موقعيت       مصرف مواد، مهارت  
ايـن پـژوهش    . ار گروه آموزشي قرار گرفت، گروه كنترل نيز آموزشي دريافت نكـرد           اختي

گيـري و راهبردهـاي حـل مـساله       هاي تصميم   مهارت  كند كه تركيب اطالعات،       پيشنهاد مي 
) 1995 (3در مطالعه مدن و هينتون    . رويكرد مفيدي در پيشگيري از اعتياد در كودكان است        

زدايي براي وابستگي بـه   له در بيماراني كه تحت درمان سمهاي مقاب  عوامل مرتبط با مهارت   
مـدار را در      اي مـساله    الكل و مواد بودند، بررسي شد، نتايج مـوثر بـودن راهبردهـاي مقابلـه              

  .درمان اين بيماران نشان داد
 

  روش
  گيري امعه، نمونه و روش نمونهج
بـا گـروه گـواه      آزمـون     پـس -آزمـون   آزمايـشي از نـوع پـيش       رح تحقيق اين پژوهش شبه    ط

هـاي دانـشگاه      جامعه مـورد مطالعـه در ايـن پـژوهش دانـشجويان دختـر خوابگـاه               . باشد  مي
گيري به اين صورت بـود كـه از    روش نمونه. باشد  مي1377-1388طباطبايي در سال     عالمه

                                                            
1. Belding   2. Beaulieu & Jason   3. Madden & Hinton 
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طباطبـايي يـك خوابگـاه را بـه طـور تـصادفي        بين هشت خوابگاه دخترانـه دانـشگاه عالمـه      
 پرسشنامة اعتيادپذيري بين دانـشجويان خوابگـاه        160نموده سپس حدود    اي انتخاب     خوشه

 پرسـشنامه     مقيـاس  3 نفـر نمـرات بيـشتر از نمـره بـرش در              20توزيع شد كـه از ايـن تعـداد          
 نفر بـه روش تـصادفي بـه دو گـروه آزمـايش و گـواه تقـسيم                   20اين  . اعتيادپذيري داشتند 

 ماه و نيم برگـزار      2اي در مجموع به مدت         دقيقه 90 جلسه   10براي گروه آزمايشي،    . شدند
 انجـام  2بـري   مـوري و فـورتين  1»بيني ايجاد خوش«آموزش مقابله مثبت بر مبناي كتاب  . شد
 نفـر  7 نفر بود كه تا انتهاي آمـوزش ايـن تعـداد بـه           10تعداد افراد براي گروه آزمايش    . شد

 نفر انتخـاب    10جرا نشد،   ها ا  رسيد و تعداد اعضاي گروه گواه نيز كه آموزشي بر روي آن           
آشنايي و معارفه با اعضا، شناسـايي و        : عناوين جلسات گروه آزمايش عبارت بودند از      . شد

؛ ارتباط دوباره با جـسم و شـفا از درون؛ كـشف نيازهـاي واقعـي؛                 3غلبه بر خرابكار دروني   
ردن عـزت   هـا و آداب؛ بـاال بـ          نقـش   گيـري؛ قـوانين،     مبادلة دوجانبه نيازها؛ مذاكره و نتيجه     

خود؛ دستيابي به قدرت اهداف مشترك؛ عمق بخـشيدن         ) توانايي(نفس؛ كشف شايستگي    
 .به رابطه با منبع الهي

  
  ابزار

، (APS) 4 اين پرسشنامه از سه خرده مقياس، آمـادگي بـراي اعتيـاد            :رسشنامه اعتيادپذيري پ
ــاد  ــذيرش اعتي ــاس پ ــي  (AAS) 5مقي ــده م ــدنظر ش ــاس تجدي ــك   و مقي ــارگي م ــدرو ب  6ان

 اسـتخراج  7سـوتا  هاي باليني پرسـشنامه چنـدوجهي مينـه          كه از مقياس   (MAC-R))الكليسم(
در .  سـوال بلـه يـا خيـر اسـت          89در كـل، ايـن آزمـون داراي         . گرديده، تشكيل شده است   

هاي تهران، مـشخص شـد كـه          هنجاريابي اين سه خرده مقياس بر روي دانشجويان دانشگاه        
تـر     و بـراي زنـان بـزرگ       24تـر مـساوي       ان بزرگ  براي مرد  MAC-Rنمره برش در مقياس     

 و نمـره زنـان      5تـر مـساوي        نمـره بـرش مـردان بـزرگ        AAS  در مقيـاس  .  است 23مساوي  
 و نمـره زنـان      27تر مـساوي       نمره مردان بزرگ   APS است و در مقياس      4تر مساوي     بزرگ

                                                            
1. creating optimism  2. Murray & Fortinberry  3. inner saboteur 
  

4. addiction potential scale  5. addiction acknowledgment scale 
  

6. Mac Andrew alcoholism Scale-R 7. Minnesota multiphase personality inventory 
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ور و در اصل به منظ    ) 1965(اندرو     توسط مك  MAC-Rمقياس  .  است 26تر مساوي     بزرگ
ضـريب  . تفكيك بيماران داراي سوءمصرف الكل از گروه فاقـد سوءمـصرف سـاخته شـد              

 و 62/0اعتبار با استفاده از روش بازآزمايي در نمونه هنجاري براي مردان و زنان به ترتيـب           
گيري   براي اندازه ) 1993( توسط ويد و همكارانش      AASمقياس.  گزارش شده است   78/0

ممكـن  . يرش مشكالت مرتبط با الكل يا داروها ساخته شد        دهندگان براي پذ    گرايش پاسخ 
استفاده از آن به عنوان شاخصي از آمادگي          ترين راه براي كاربرد اين مقياس،         است مناسب 

ضريب اعتبـار بـا اسـتفاده از روش بازآزمـايي در نمونـه      . فرد براي درمان اعتيادهايش باشد   
 APSمقيـاس  .  گـزارش شـده اسـت   84/0 و 89/0هنجاري براي مـردان و زنـان بـه ترتيـب      

به منظور ارزيابي آمادگي افراد براي اعتياد به عنـوان شاخـصي            ) 1992(توسط ويد و بوچر     
 بـا مقيـاس     99/0اين آزمون از نظر توان آزمون، همبستگي        . از عوامل شخصيتي ساخته شد    

MAC-R هاي    نشان داد مقياس  ) 1381(پژوهش مينويي و صالحي     .  داردAAS   وMAC-R 
در پـژوهش  . دهـد  آمـوزان تفـاوت نـشان مـي     به طور معناداري بين دو گروه معتاد و دانـش         

 دانـشجو از    50 داوطلـب درمـان و       108اي متـشكل از       كه بر روي نمونـه    ) 1378(كردميرزا  
 هنر، فني و مهندسي و علوم انـساني مـشغول بـه تحـصيل در                 چهار گروه آموزشي پزشكي،   

-AAS ،MACهـاي   شد، مقدار آلفاي كرونباخ در مقيـاس دانشگاههاي دولتي تهران انجام     

R  ،APS    آبـادي      در پژوهش رستمي و نـصرت     .  گزارش شد  29/0 و   48/0   ، 75/0به ترتيب
 به ترتيـب    MAC-R و AASهاي    مقياس) آلفاي كرونباخ (ضرايب همساني دروني    ) 1386(

 دانـشگاه   در پژوهشي كه توسـط خـداياري و شـهابي در          .  گزارش شده است   53/0 و   73/0
 و  62/0 به ترتيـب برابـر بـا         MAC-R و   AASتهران انجام شده، همساني دروني دو مقياس        

 . گزارش شده است53/0
  

  ها يافته
هـا در جـدول زيـر ارائـه           كنندگان به تفكيك گروه     هاي توصيفي مربوط به سن شركت       مارهآ

  . شده است
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 يش و گواهآزما دو گروهدر  ها سن آزمودني توصيفي هاي  آماره:1جدول

  حداكثر  حداقل  انحراف استاندارد  ميانگين تعداد  ها گروه
 27 20 79/2 14/23 7  آزمايش

 24 19 75/1 20/21 10  گواه

هاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك گروه و نوع آزمـون در جـدول زيـر                   مارهآ
  . ارائه شده است

  
   تفكيك گروه و نوع آزمونمتغيرهاي مورد مطالعه به توصيفي هاي  آماره:2جدول

  گروه آزمايش                            گروه گواه               نوع آزمون  متغيرها
  انحراف استاندارد ميانگين  انحراف استاندارد ميانگين    

  آمادگي اعتياد 38/2 90/22 95/1 86/22  آزمون پيش
 46/2 50/22 61/2 14/19  آزمون پس

  17/1  60/3  38/1  71/3  آزمون پيش
  اعتياد پذيرش

  72/1  50/3  13/1  43/3  آزمون پس
  02/3  00/22  88/4  86/21  آزمون پيش

  الكليسم
  72/2  60/20  54/4  57/20  آزمون پس

 انسيـ ل كواريـ  تحلآموزش مقابله مثبـت بـر كـاهش آمـادگي اعتيـاد از           ه منظور بررسي تاثير   ب
   .است كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده استفاده شد

  
  در گروه آزمايش و گروه كنترلآمادگي اعتياد  نتايج تحليل كواريانس براي نمرات :3ولجد

مجموع  منابع تغيير
 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي
 مجذورات

F معناداري 

 021/0 744/4 93/22 2 86/45 گروه

 - - 65/4 23 98/106 خطا

 - - - 21 48/173 كل

شـود آمـوزش مقابلـه مثبـت بـر كـاهش آمـادگي                هده مي مانگونه كه در جدول فوق مشا     ه
  . ) P < 744/4=F ,05/0(اعتياد موثر بوده است 

ل يـ  تحل آموزش مقابله مثبـت بـر كـاهش نمـرات پـذيرش اعتيـاد از              ه منظور بررسي تاثير   ب
   . كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده استاستفاده شد انسيكوار

  



  اثربخشي آموزش مقابله مثبت بر كاهش اعتيادپذيري دانشجويان

 

64  
64 

 

سال سوم، شماره 
12

، زمستان 
1388V

ol. 3, N
o. 12, W

inter 2009 

  در گروه آزمايش و گروه كنترلپذيرش اعتياد نمرات  نتايج تحليل كواريانس براي :4ولجد

 منابع تغيير
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

F عناداريم 

 952/0 049/0 10/0 2 20/0 گروه

 - - 00/2 19 01/38 خطا

  - - - 21 48/173 كل
عتياد شود آموزش مقابله مثبت بر كاهش پذيرش ا         مانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي      ه

  . ) P>049/0=F ,05/0(موثر نبوده است 
 انسيـ ل كوار ي تحل آموزش مقابله مثبت بر كاهش نمرات الكليسم از       ه منظور بررسي تاثير   ب

   . كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده استاستفاده شد
  

  در گروه آزمايش و گروه كنترلالكليسم  نتايج تحليل كواريانس براي نمرات :5ولجد

 غييرمنابع ت
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

F عناداريم 

 649/0 442/0 63/1 2 26/3 گروه

 - - 69/3 19 13/70 خطا

 - - - 21 48/173 كل

شـود آمـوزش مقابلـه مثبـت بـر كـاهش نمـرات                مانگونه كه در جدول فوق مـشاهده مـي        ه
 . ) P>442/0=F ,05/0(الكليسم موثر نبوده است 

 
  گيري يجهبحث و نت

تايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه آموزش مقابلـه مثبـت باعـث كـاهش معنـادار در                    ن
اما تاثير معناداري در دو مقياس ديگر يعني پذيرش         . شود   مي (APS)مقياس آمادگي اعتياد    

ورث مشاهده كرده اسـت كـه در بازآزمـايي افـراد،              داك. كند  اعتياد و الكليسم ايجاد نمي    
در . كنـد    نمره خام يـا كمتـر تغييـر مـي          2اندرو معموالً      ماهه، نمرة مك   6ه  پس از يك دور   

آميـز الكليـسم نيـز        اي است كه حتي بعد از درمان موفقيـت          واقع، ثبات اين مقياس به اندازه     
). 1985 3؛ هـابر و دانـاهي،     1989،  2بـاي   ، كـي و تـورن     1گـالوچي (كنـد     نمره آن تغيير نمـي    

                                                            
1. Galluci   2. Kay & Thornby  3. Huber & Danahy 
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هاي افراد الكلي بر اثر درمان يا حتي پـس            ه است كه نمره   نيز اشاره كرد  ) 1981(اندرو    مك
سـنجد    رسد آنچه اين مقيـاس مـي        به نظر مي  . كند  از سوء مصرف بلند مدت مواد تغيير نمي       

  . است بعد زيربنايي
) 1388( بـا پـژوهش صـدارت        (AAS)عنادار نبـودن كـاهش مقيـاس پـذيرش اعتيـاد            م

) 1389(و رسـولي    ) 1385(، كـشاورزي    )1389(كلك    اما با پژوهش زرين   . همخواني دارد 
توان داشت ايـن اسـت كـه هـر سـه              توضيحي كه براي اين ناهمخواني مي     . ناهمخوان است 

هــاي آموزشــي متفــاوت بــا برنامــه آموزشــي محقــق را در كــاهش  پژوهــشگر تــاثير برنامــه
اهنـد  هاي آموزشي با محتواي متفاوت اثـرات متفـاوتي خو         اند و برنامه    اعتيادپذيري سنجيده 

آمـوزان مدرسـه اجـرا        همچنين اين سه پژوهشگر آمـوزش خـود را بـر روي دانـش             . داشت
تر از سن گـروه آزمايـشي در پـژوهش حاضـر              شونده پايين   اند كه سن گروه آزمايش      كرده

هاي اعتيـادي     پذيري فرد در مقابل اختالل      تر باشد، آسيب    هر چه سن افراد پايين    . بوده است 
 سال و طيـف     16-20آمارها سن شروع اعتياد را بين       . يشتر است و گرايش به مصرف مواد ب     

، بـه نقـل از      1385زرانـي،   (انـد      سال گزارش نموده   18-34سني در معرض خطر را جوانان       
 ). 1387گرجي و بكراني، 

كلـك،     زريـن    با پژوهش صـدارت،    (APS) عنادار بودن كاهش مقياس آمادگي اعتياد     م
كلـك كـاهش ايـن مقيـاس از دو             پـژوهش زريـن    در. كشاورزي و رسولي همخوان اسـت     

دهد كه آموزش مقابله مثبت از       هاي مختلف نشان مي     نتايج پژوهش . مقياس ديگر بيشتر بود   
هاي كاربردي را در درمان افراد اعتيادپذير به كار        هاي آموزشي است كه مولفه      جمله برنامه 

نيز به اين   ) 1384(حمدي  م). 1387(، و رحيمي    )2010(مثال جعفري و اسكندري     . گيرد  مي
مـدار بـه      هـاي مـشكل     نتيجه رسيد كه توجه به متغيرهاي مراقبت، اعتماد به نفـس و مهـارت             

ــه منظــور ارتقــاي تــاب   آوري در جلــوگيري از مــصرف و  عنــوان مــداخالت پيــشگيرانه ب
نتـايج نـشان داد كـه       ) 2008(در پـژوهش آروالـو و پـرادو         .  حائز اهميت است    سوءمصرف

 نيز با وابستگي بـه الكـل        1طه معناداري با وابستگي به مواد دارد و عالئم ضربه         اضطراب، راب 
اي، واسطه بين اضطراب و اختالل        هاي مقابله   معنويت، حس پيوستگي و پاسخ    . ارتباط دارد 

                                                            
1.trauma 
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اگرچه رابطه منفي و معناداري بين . استرس پس از سانحه و وابستگي به مواد و الكل نبودند        
اي در يـك بعـد و         هـاي مقابلـه     ك بعد، حـس پيوسـتگي و پاسـخ        اضطراب و معنويت در ي    

پژوهـشگران  . عالئم اختالل استرس پس از سانحه و حس پيوستگي در بعد ديگر يافته شـد              
هـاي    اند كه درمان سوءمصرف مواد كه معنويت، حس پيوسـتگي و پاسـخ              در پايان دريافته  

 مواد زنان براي مديريت استرس و تواند در درمان سوءمصرف اي را افزايش دهد، مي مقابله
ازآنجـايي كـه جـستجوي حمايـت اجتمـاعي از           . عالئم استرس پس از سـانحه مـوثر باشـد         

شان تمركز  ها بر موقعيت ارتباطي اي اينگونه زنان است، اگر در درمان آن      راهبردهاي مقابله 
امـل مقابلـه    بررسي عملكرد عو  ) 1993 (1در تحقيق مايرز و براون    . شود، موثرتر خواهد بود   

بر نتايج مداوا معلوم كرد كه تفكر آرزومندانه و حمايت اجتماعي به ترتيب تاثير روشني بر 
ها مشخص شـد كـه آگـاهي      بر اساس اين يافته   . طول دوره درمان و دوران اوليه پرهيز دارد       

توانـد بـر كـاهش خطـر بازگـشت بـه              فرد دربارة مقابله، باعث كاهش اضطراب شده و مـي         
  .هاي مقابله تاثير بگذارد  و الكل و در نتيجه كاهش فعاليتمصرف مواد

  

  منابع
هاي تهران به منظور شناسايي افراد مـستعد         آموزان دبيرستان   سنجش اعتيادپذيري دانش  ). 1383(برقي، فتانه    

 .دانشگاه عالمه طباطبايي: نامه كارشناسي ارشد، تهران  پايان.سوء مصرف مواد

 براي مشاوران و    MMPI-2 و   MMPIراهنماي تفسير   ). 1378(پي  . ون، وين سي؛ آندرس . ورث، جين   اكد
  .انتشارات سخن:  تهران.پاشاشريفي، حسن؛ نيكخو، محمدرضا:  ترجمه.متخصصان باليني

آمـوزان    اي به شيوه بحث گروهي بر نگرش دانـش          هاي مقابله  تاثير آموزش مهارت  ). 1383(حمتي، عباس   ر
 .دانشگاه عالمه طباطبايي:  رساله دكتري، تهران.ف مواداستان كرمان نسبت به سوء مصر

آوري و كـاهش اعتيادپـذيري    اثربخـشي آمـوزش كنتـرل خـشم بـر افـزايش تـاب         ). 1389(سولي، فاطمـه    ر
دانـشگاه  : نامه كارشناسي ارشـد، تهـران        پايان .آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان كبودرآهنگ       دانش

 .عالمه طباطبايي

آوري بر كاهش اعتيادپذيري و تغييـر نگـرش           هاي تاب   تاثير آموزش مولفه  ). 1389(ضا  كلك، حميدر   رينز
نامـه كارشناسـي ارشـد،      پايان.آموزان مقطع متوسطه ساكن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد          دانش
 .دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران

آمـوزان   هش اعتيادپذيري دانشانديشي بر كا هاي مثبت اثربخشي آموزش مهارت). 1388(دارت، مرضيه   ص
 . دانشگاه عالمه طباطبايي: نامه كارشناسي ارشد، تهران پايان. دختر پايه اول دبيرستانهاي شهر مالرد

                                                            
1. Myers & Brown 
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فصلنامه . هاي جنسيتي درباره استعمال مواد مخدر و درمان آن          تفاوت: اعتياد و زنان  ). 1382(فاطمه    فري،  ص
  .55-65 ،)2( ، 1علمي و پژوهشي اعتياد پژوهي، 

هنجاريابي آزمون آمادگي اعتياد به منظور شناسايي افراد مـستعد          ). 1382(اله؛ اسكندري، حسين      ردميرزا، عزت ك
  .105-115 ،)2(،1فصلنامه اعتيادپژوهي، . هاي تهران سوء مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه

آمـوزان   هش اعتيادپـذيري دانـش   هاي اجتماعي بر كـا      اثربخشي آموزش مهارت  ). 1385( فاطمه    شاورزي،ك
  .دانشگاه عالمه طباطبايي: نامه كارشناسي ارشد، تهران  پايان.دانشگاهي شهرستان كرج دختر مقطع پيش
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