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در اكستازي پيشگيري از سوء مصرف در تئوري عمل منطقي كاربرد 
  دانشجويان

  
... ، عبـدا 3، بابك معيني2دي پورور ...، حميد ا1مجيد براتي

  6، فرزاد جليليان5، حسين محجوب4فرهادي نسب
  

  چكيده
اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري عمل منطقي در پيشگيري از سوء  :مقدمه

مـه  يـك مطالعـه ني  حاضـر  پـژوهش   :روش .انجـام گرديـد  مصرف اكستازي در بين دانشجويان شهر همـدان  
روش نمونـه گيـري از نـوع    . هاي شهر همـدان انجـام شـد    نفر از دانشجويان دانشگاه 140كه روي  بودتجربي 

ابـزار  . تصادفي ساده بود كه با تخصيص تصادفي به دو گـروه مداخلـه و شـاهد تقسـيم و وارد مطالعـه شـدند      
رف اكسـتازي و  گردآوري اطالعات پرسشنامه اسـتاندارد در دوبخـش كلـي آگـاهي از عـوارض سـوء مصـ       

ماه بعد از انجـام مداخلـه آموزشـي توسـط دانشـجويان تكميـل        2هاي تئوري عمل منطقي بود كه قبل و  سازه
هنجارهـاي انتزاعـي قـويترين     منطقـي،  عمـل  تئـوري هـاي   در بـين سـازه  نتايج نشان داد كـه   :ها يافته. گرديد
هاي ايـن تئـوري از    سازه ميانگين نمرات داري براي اختالف معني. بيني كننده سوء مصرف اكستازي بود پيش

هـاي   در گـروه  قبيل نگرش نسبت به مصرف، هنجارهاي انتزاعـي ترغيـب كننـده و قصـد مصـرف اكسـتازي      
                                                 

 دانشگاه علوم پزشكي همدان كارشناسي ارشد آموزش بهداشت .1

 دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تبريز  .2

  babak_moeini@umsha.ac.ir: پست الكترونيكي. استاديار دانشگاه علوم پزشكي همدان: نويسنده مسئول .3
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشيار. 4

  دانشگاه علوم پزشكي همدان استاد. 5
 همدان پزشكي علوم دانشگاه بهداشت آموزش ارشد كارشناسي. 6
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گيـري از مداخلـه آموزشـي در افـزيش      داري بـين بهـره   همچنين ارتبـاط معنـي  . به دست آمدمداخله و شاهد 
 .بـين گـروه مداخلـه و گـروه شـاهد مشـاهده گرديـد       مصرف اكستازي  وءآگاهي دانشجويان از پيامدهاي س

شود كـه آمـوزش اختصاصـي بـر اسـاس تئـوري        هاي پژوهش چنين استنباط مي افتهيبا توجه با  :نتيجه گيري
عمل منطقي در بهبود نگرش، هنجارهاي انتزاعي و قصد رفتاري دانشـجويان مـوثر بـوده اسـت، لـذا پيشـنهاد       

   .گيري از سوء مصرف مواد استفاده گرددگردد از اين الگو در آموزش پيش مي
  .دانشجويان ،تئوري عمل منطقي، سوء مصرف مواد، اكستازي :ها كليد واژه

  
  مقدمه

هـاي مختلـف    موضوع مواد مخدر، يكي از مسائل مهم و جدي در سطح بين المللي است كه از جنبه
كلدي، (معطوف كرده است هاي مختلفي را به خود  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فيزيولوژيك نگاه

سوء مصرف مواد الگوي غير تطابقي مصرف مواد است كه با بروز مشكالت مكـرر شـغلي،   ). 1387
هاي جغرافيايي،  هر نوع ماده اي به تناسب موقعيت). 2000، 1سادوك(اجتماعي و قانوني همراه است 

ي از ايـن مـواد، متـيلن    تواند مورد سوء مصرف واقع شود كه يكـ  تاريخي و ساختارهاي اجتماعي مي
، و همكـاران  3هـاكن بـري  (باشد  ها مي اي آمفتامين است كه از مشتقات حلقه 2دي اكسي متاآمفتامين

بر اساس مطالعات انجام شده اين مـاده موجـب تغييـر در سـطح هوشـياري شـده و تمـايالت        ). 2003
ازي از اضـطراب و  ايـن دارو بـه طـور موقـت بـا رهاسـ      . دهـد  عاطفي و احساسي فـرد را افـزايش مـي   

هاي ادراكي، تصـوير ذهنـي بـدن و احسـاس فـرد نسـبت بـه خـود          افسردگي همراه است و در مقوله
بروز توهمات بينايي به همراه اختالل در تمركز و تصميم گيـري بـه دنبـال    . كند تغييراتي را ايجاد مي

. كنـد  يـر مـي  ي، امري محتمل است و درك زمان و فضا براي مصـرف كننـدگان، تغي  زمصرف اكستا
). 1387سـيد فـاطمي،   (گردنـد   هـا زنـده و واقعـي تـر مـي      همچنين نورها به نظر براق تر شده و رنگ

احساس غير واقعي قدرت و موفقيت، تمايالت خود كشي و ديگـر كشـي، مسـخ شخصـيت و مسـخ      
  ). 1382، كاپالن(باشد  واقعيت و وابستگي شديد رواني از ديگر عوارض مصرف اين دارو مي
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ميالدي تعداد مصرف كنندگان  2004در سال  1به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان مللبنا 
درصد جمعيت جهان را شامل  3ميليون نفر برآورد شده است كه  185انواع مواد مخدر رقمي حدود 

 30بـا مجمـوع   ) هـا و اكسـتازي   ها و متاآمفتـامين  آمفتامين(شود و در اين بين مواد محرك از نوع  مي
و در اين ) 1386وردي پور،  ...به نقل از ا(يليون نفر مصرف كننده در رديف دوم مصرف قرار دارد م

سـال و پـس از آن در گـروه     25تـا   18ي در جهان در گروه سـني  زبين اكثر مصرف كنندگان اكستا
وانان در مطالعه خود در بين ج )1385( باروني). 1383عليمحمدزاده، (سال قرار دارند  17تا  12سني 

ميـزان سـوء مصـرف اكسـتازي را     ن منطقه تهـرا  5هاي  ساله مراجعه كنندگان به كافي شاپ 25تا  15
ساله ساكن غرب تهران  18تا  16همچنين در مطالعه اي در نوجوانان پسر  .درصد گزارش نمود5/18

  ). 1387سيد فاطمي، (درصد گزارش گرديده است 5/11ميزان سوء مصرف اكستازي 
تـوان بـه كـاهش     فاوتي امروزه روند مصرف را با گذشته متفاوت كرده اسـت كـه مـي   اتفاقات مت

متوسط سن مصرف كنندگان نسبت به سالهاي قبل از يك طرف و پيدايش مواد مصرفي جديد مانند 
سـيد فـاطمي،   (كوكائين و همچنين مواد صناعي در بين مصرف كنندگان از طرف ديگر اشاره كـرد  

توان در فراگير شدن قـوانين تشـديد    علت تمايل به مواد مخدر صنعتي را ميدر همين راستا، ). 1387
مجازات در قبال ورود و عرضه مواد مخدر طبيعي در دنيا و گراني و محدود شدن دسترسي بـه آنهـا   

و همچنين سهولت سـاخت، دسترسـي و اسـتفاده از مـواد محـرك، ابهـام والـدين و        ) 1387كلدي، (
هـاي پيشـگيري    نفي آنها و عدم اهتمام جدي براي طراحي و اجراي برنامهدولت نسبت به پيامدهاي م

  ). 1383دهقاني، (كننده جستجو كرد 
با توجه با ساختار جمعيت فعلي كشورمان و فراهم بودن بسترهاي الزم براي شيوع اعتيـاد در بـين   

رد و آن پيشـگيري  جوانان، بالطبع بايد راهكار مناسبي جهت مصون سازي جوانان و نوجوانان پيدا كـ 
پيچيـده اي اسـت كـه     از آنجايي كه اقـدام بـه مصـرف مـواد پديـده     ). 1385باروني، (از اعتياد است 

آموزشي  برنامه گيري از هر فردي در بروز آن نقش دارند، بهره عوامل متعددي فرهنگي، اجتماعي و
در بايستي با تأكيـد بـر   مخ هاي مقاومت در برابر سوء مصرف مواد پيشگيري كننده با تكيه بر مهارت

                                                 
1 . UNODC 
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وردي پـور،   ...ا(هـاي آموزشـي اثـربخش انجـام گيـرد       ريزي براساس برنامه هاي تغيير رفتار و تئوري
1385(.  
هاي متعددي در زمينه نقـش باورهـا و عقايـد نوجوانـان و جوانـان در مـورد عـوارض ناشـي از          نظريه

اند كه غالب آنها بر ايـن دو   ح شدهمصرف مواد مخدر، به منزله عاملي براي شروع مصرف مواد مطر
هاي او درباره مـواد   اساسي ترين دليل نوجوان در مصرف مواد، انتظارات و برداشت: فرضيه استوارند

مخدر است، عواملي نظير صفات شخصيتي نوجوان يا ارتباط با همساالني كـه مـواد مخـدر مصـرف     
 )1383بهرامي، (گذارند  مخدر اثر مي كنند، بر شناخت، ارزيابي و تصميمات وي در مورد مواد مي

مطرح شد كه با توجه ) 1975( 1هاي فوق، تئوري عمل منطقي توسط فيشبن و آجزن از ميان نظريه
هـا مـؤثرتر    توانـد از سـاير نظريـه    به باور محور بودن آن در تبيين عوامل سوءمصرف مواد مخدر، مـي 

آنها كليه اطالعات . كنند طور منطقي عمل مي اين تئوري بر اين فرض استوار است كه افراد به. باشد
كنند، همچنين اثـر و نتيجـه    دسترس درباره رفتار هدف را جمع آوري و به طور منظم ارزيابي مي در

ا يگيرند كه عملي را انجام دهند  اساس استدالل خود تصميم مي گيرند، سپس بر اعمال را در نظر مي
  :دهد شكل زير اين تئوري را نشان مي). 2004، و همكاران 2پيكارانين(انجام ندهند 
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باشـد كـه از دو    نگرش نسبت به رفتار، ارزشيابي مثبت يـا منفـي در مـورد انجـام يـك رفتـار مـي       
ه بـ  احتمال ذهني فرد در مورد اينكه انجام رفتار هدف، نتيجه مورد نظر را (زيرسازه باورهاي رفتاري 

كـه باعـث   ) پاسـخ ارزيابانـه صـريح نسـبت بـه نتيجـه      (تـار  و ارزيابي از نتايج رف) دنبال خواهد داشت
ـ  بر رويكرد ارزش  با تكيه  نبو فيش  آجزن. شوند، تشكيل شده است حصول نگرش نسبت به رفتار مي

  آمـدهاي اسـت   پـي  رياضـي    تـابع   مواد مخدر، هم  مربوط به  هاي نگرش  ها معتقدندكه نگرش  انتظار به
عـاطفي    ارزش  تـابع   و هـم ) ها ها و منفعت هزينه  يعني(انتظار دارند   ماده  آزمايشي  افراد از مصرف  كه

  از مصـرف   كـه   ، منفعتـي  لذا اگـر نوجـواني  . شوند مي  خود قائل رفتار  آمدهاي پي  آنها براي  كه  است
مـواد    مصـرف  بـه    مثبتـي   كنـد، نگـرش    بايـد صـرف    باشد كه   و انرژي  از هزينه  انتظار دارد بيش ماده 

  ).1382حيدرنيا، (خواهد داشت 
ا عدم انجام رفتار هـدف اشـاره   يهنجار ذهني به فشار اجتماعي درك شده توسط فرد براي انجام 

فكـر  ...) دوسـتان، خـانواده، همكـاران و    (افراد غالبا بر مبناي ادراكاتشان از آنچه كـه ديگـران   . دارد
ها جهت پذيرش رفتـار بـه صـورت بـالقوه، متـأثر از      كنند و قصد آن كنند بايد انجام دهند عمل مي مي

در تئوري عمـل منطقـي، هنجـار    ). 1991، 1ماتيزون(افرادي است كه ارتباطات نزديكي با آنها دارند 
هـاي مرجـع    ا گروهيانتظارات درك شده از طرف افراد ( ذهني فرد، حاصل ضرب باورهاي هنجاري

بـراي انجـام رفتـار هـدف بـا وجـود ايـن        ) ديگـران تمايل به راضي ساختن (در انگيزه پيروي ) خاص
و   صميمي  دوستان  و چه غلط، كه  اگر فرد معتقد باشد، چه درست  صورت  باشد؛ در اين انتظارات مي

 از مـواد در خـود    را در استفاده  كنند، فشار زيادي مواد را تأييد مي  آزمايشي ، مصرف خانواده  اعضاي
طور   به(و بزرگساالن  همساالن  مواد را ميان  آزمايشي  مصرف  او شيوعاگر   كند، همچنين مي  احساس

گيـرد   مواد قرار مي  مصرف  براي  فشار رواني  تحت  بزند، باز هم  تخمين  هست  كه  از آنچه  بيش)  كلي
 ).1989ديويس، (

، 2ونو ديلـ  مـوريس (قصد رفتاري، بيانگر شدت نيت و اراده فردي براي انجام رفتار هدف اسـت  
افراد تمايل دارند در رفتارهايي درگير شوند كه  كه دهد رابطه قصد رفتاري با رفتار نشان مي). 1997

                                                 
1. Mathieson 
2. Morris & Dillon 
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اين تئوري بر . قصد انجام آنها را دارند؛ بنابراين رفتار هميشه بعد از قصد رفتاري و متصل به آن است
شـد، درنتيجـه، بيشـترين    با اين فرض استوار است كه رفتار، منحصراً تحت كنتـرل قصـد رفتـاري مـي    

رفتارهايي كه براي انجام شدن، تنها نيازمند اراده و قصد فرد (كاربرد اين تئوري در رفتارهاي ارادي 
  ). 1998، 1و آرميتاج كنر(باشد  مي) مي باشند

بينـي قـوي و    در اين مطالعه تالش شده است تا يك چارچوب تئوري تغيير رفتار بـا قابليـت پـيش   
ي گردد تا عالوه بر تحليل و تبيـين دقيـق رفتـار، اقـدام بـه طراحـي برنامـه آمـوزش         دقيق رفتار طراح

مهارت مقاومت در برابر سوء مصرف اكستازي گرديده و نتايج بدست آمده از اين مطالعـه قـادر بـه    
  .طراحي يك مدل مصونيت رفتاري براي پيشگيري اوليه از سوء مصرف مواد در ميان جوانان باشد

  
  روش

  گيري مونه و روش نمونهجامعه، ن
جامعـه پـژوهش در ايـن مطالعـه     . باشـد  اي و از نوع نيمه تجربـي مـي   مطالعه مداخله  اين پژوهش يك

در دانشـگاههاي   1387-1388باشـند كـه در سـال تحصـيلي      هاي شهر همدان مي دانشجويان دانشگاه
مجـوز از مسـئولين    پـس از اخـذ  . مشغول به تحصيل بودنـد بوعلي، علوم پزشكي و آزاد شهر همدان 

هاي مذكور، اقدام به انجام تبليغات الزم و ثبت نام از عالقمندان شركت در برنامه آموزشـي   دانشگاه
هـا   هاي زنـدگي در ايـن دانشـگاه    پيشگيري از سوءمصرف مواد روانگردان با تكيه بر آموزش مهارت

مندان انتخـاب و بـا    هبين عالقنفر از دانشجويان به شكل تصادفي ساده از  140گرديده و سپس تعداد 
تقســيم و وارد مطالعـه شــدند؛ در  ) نفـر  70(تخصـيص تصـادفي بــه دو گـروه برابـر مداخلــه و شـاهد      

درصـد از شـركت    58جامعه مورد مطالعه، در پژوهش حاضـر   شنختي جمعيتهاي  خصوص ويژگي
) 1/21 ± 9/1(ن ميـانگين سـني دانشـجويا   . دادنـد  كنندگان در پژوهش را دانشجويان پسر تشكيل مي

درصد  6/3سال و  25-22درصد در گروه سني  8/27سال،  21-18درصد در گروه سني  6/68بوده، 
هـاي   از دانشـجويان مـورد مطالعـه غيـر بـومي و در خوابگـاه       3/74. سال بودند 29-26در گروه سني 
كارشناسـي   هـا در مقطـع   درصد از آزمودني 78. كردند هاي مجردي زندگي مي ا خانهيدانشجويي و 

                                                 
1. Conner & Armitage 
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از نظـر همسـان سـازي متغيرهـاي فـوق در دو       .هاي شهر همدان مشغول به تحصيل بودند در دانشگاه
گروه مداخله و شاهد، نتايج حاصله نشان داد كه تفاوت معناداري بين اين متغيرها در دو گروه وجود 

هـاي مـورد نظـر را     گروه مداخلـه آمـوزش  در ادامه . بودند ندارد و هر دو گروه از اين لحاظ همسان
 شـركت  كليهگفتني است . عمل آمده ماه از هر دو گروه ارزشيابي نهايي ب 2دريافت كرده و پس از 

 از ابــزاري اســتفاده عـدم  و بــودن محرمانــه طـرح،  انجــام چگــونگي زمينـه  در پــژوهش در كننـدگان 
 رضايتنامه اخذ همراه به تمايل صورت در و شده توجيه طرح اين انجام از هدف همچنين و اطالعات

  .بودند شده مطالعه وارد كتبي
   

  ابزار 
آوري  جمع 1هاي كتبي و به روش خود گزارش دهي در اين پژوهش اطالعات با استفاده از پرسشنامه

پرسشنامه آگـاهي  ها در دو بخش كلي طراحي شده بود كه در بخش اول؛  شده بود كه اين پرسشنامه
سـوال در رابطـه بـا     13و شامل  صورت خود ساختهه ستازي بدر رابطه با عوارض ناشي از مصرف اك

ابي، رفع خسـتگي، كـاهش تمركـز و حافظـه،     يمواردي همچون اختالل در بينايي، اختالل در جهت 
ك سوال ياحساس بيحالي، تاري ديد و انقباضات و حركات غير ارادي فك با  ،اضطراب، افسردگي

بود كه براي هر جواب ) دانم بلي، خير و نمي(اي  گزينهك از فاكتورهاي فوق با مقياس سه يبراي هر 
كسـب نمـره   و دانم نمره صفر در نظر گرفتـه شـده    ا نمييدرست نمره يك و براي هر جواب غلط و 

تأييـد   ارزشـيابي و . باالتر نشان دهنده آگاهي بيشتر نسبت به عوارض ناشي از مصرف اكسـتازي بـود  
زمينه مـورد مطالعـه    طريق استفاده از نظرات گروه كارشناس دراعتبار محتوا و ساختار پرسش نامه از 

نفـر از   30روي  ك مطالعـه مقـدماتي  يـ هـا   همچنـين بـراي سـنجش پايـايي پرسشـنامه     . انجام گرديـد 
دسـت  ه بـ  76/0پرسشـنامه   اعتبـار  2انجام گرديد و با به كارگيري آزمون دو نيمـه كـردن   دانشجويان
  . آمده بود

                                                 
1. self-report 
2. split half   
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هاي تئوري عمل منطقـي   ي طراحي و ساخت پرسشنامه مربوط به سازههمچنين در بخش دوم؛ برا
، الـه وردي پـور  (و ) 2003، 1و اونر مك ميالن(هاي بكار گرفته در مطالعات مشابه  از نمونه پرسشنامه

تأييـد اعتبـار محتـوا و سـاختار پرسـش نامـه از طريـق اسـتفاده از          ارزشيابي و. استفاده گرديد) 1385
روي  مقـدماتي ك مطالعـه  يـ و پس از انجام  زمينه مورد مطالعه انجام شده س درنظرات گروه كارشنا

سـازه  طوريكـه  ه شهر همدان فرم نهايي سواالت در هر سـازه تعيـين گرديـد، بـ     نفر از دانشجويان 30
هاي انتزاعي ترغيب كننده مصرف اكستازي در رابطـه بـا تـاثير بهتـرين دوسـت، سـاير دوسـتان،         نرم

ك از يـ كنند اندازه گيري شـده بـود؛ بـراي مثـال بـراي هـر        اني كه مواد مصرف ميخانواده و اطرافي
وجـود   »نظر بهترين دوستم اين اسـت كـه مـن اكسـتازي مصـرف كـنم      «ال ؤك سيفاكتورهاي فوق 

گيري شده بود، همچنين جهت سنجش  اندازه) حتماً( 5تا ) اصالً( 1اي از  گزينه 5داشت كه با مقياس 
كند من بايـد   من نظر بهترين دوستم كه فكر مي«ل ؤاك سيد نيز براي هر فاكتور انگيزه اطاعت از فر

 5تـا  ) خيلـي مخـالفم  ( 1اي از  گزينه 5وجود داشت كه با مقياس  »پذيرم اكستازي مصرف كنم را مي
بـا  ) اي گزينـه  5به صـورت  (سوال  16اندازه گيري شده بود، در مجموع اين بخش با ) خيلي موافقم(

بود كه كسب نمره باالتر نشان دهنده باال بودن فشار همسـاالن و هنجارهـاي    70/0آلفا  مقدار ضريب
سازه نگرش مثبت نسبت به مصـرف اكسـتازي بـراي باورهـايي     . ترغيب كننده مصرف اكستازي بود

همچون رفع خستگي و ماللت، افزايش اعتماد به نفس، فراموشي مشكالت، افزايش تمركز، اخـتالل  
) خيلي مـوافقم ( 5تا ) خيلي مخالفم( 1اي از  گزينه 5سوال با مقياس  12تحصيلي با  در حواس و افت

اندازه گيري شده بود كه كسب نمره باالتر نشان دهنده نگـرش مثبـت تـر     88/0با مقدار ضريب آلفا 
نسبت به مصرف اكستازي بود؛ سازه قصد رفتـاري مصـرف اكسـتازي در سـه مـاه آينـده و مصـرف        

  .گيري شده بود اندازه) اي گزينه 2به صورت (ماه گذشته هر كدام با يك سوال اكستازي در سه 
  

  اجرا روش
قبل از انجام مداخله آموزشي از كل شركت كنندگان در پژوهش با هدف بررسي فرضيه اصلي مدل 
در خصوص قدرت پيش گويي كنندگي متغيرهاي نگـرش و همچنـين هنجارهـاي انتزاعـي ترغيـب      
                                                 
1. Mc-Millan & Onner 
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نتـايج ايـن مرحلـه در    . عمل آمده بوده ب 1د مصرف اكستازي، ارزشيابي اوليهكننده مصرف روي قص
دهـد سـازه هنجارهـاي     هاي اين جـدول نشـان مـي    افتهيارائه شده است، همانطوركه  1جدول شماره 

بهترين پيش گويي كننده قصد مصرف اكستازي بوده است كـه ايـن    ،انتزاعي ترغيب كننده مصرف
هاي آموزشي در مراحل انجـام مداخلـه و همچنـين تهيـه و تنظـيم محتـواي        مسئله در تعيين استراتژي

همانگونه كـه در توصـيف و تفسـير تئـوري عمـل منطقـي       . آموزشي بسيار مهم و اساسي خواهد بود
باشـد كـه نقـش     اشاره شد، هنجارهاي انتزاعي متشكل از عقايـد نرمـي و انگيـزه اطاعـت از فـرد مـي      

لذا در ايـن  . باشد اين عقايد و ميزان اطاعت پذيري قابل توجه ميدوستان و همساالن در شكل گيري 
ك طـرف و  يـ مطالعه با توجه به نقـش چشـمگير همسـاالن در شـكل گيـري هنجارهـاي انتزاعـي از        

وردي پـور،   ...ا(از طـرف ديگـر    2دليل كارآيي و اثربخشي استراتژي آمـوزش همسـاالن  ه همچنين ب
و به عبارتي محبـوب تـرين آنهـا براسـاس      رهبر فر از دانشجويانن 6از بين افراد گروه مداخله ) 1385
روزه قبـل از شـروع مداخلـه تحـت      3يك كارگـاه   اين افراد در. مشخص گرديدند جوياندانش رأي

نفــره از  10تــا  8منتخــب يــك گــروه  جوياندانشــ و ســپس هــر كــدام از ايــن آمــوزش قــرار گرفتــه
و عالئـق نزديـك بـه خـود احسـاس كـرده و داراي        روحيات جويان گروه مداخله را كه از نظردانش

دانشجويان انتخاب شده عالوه بر رهبـري گـروه خـود در    .با يكديگر بودند تشكيل دادند  3همدردي
 4هاي گروهي، به عنوان يك عامـل ميـانجي   مرحله بحث هاي آموزشي خصوصاً فرآيند انجام كارگاه

  .كردند بين آموزشگر و گروه خود عمل مي
  

  موزشيمداخله آ
با توجه به نتايج بدست آمده در مرحله ارزشـيابي اوليـه و نقـش هنجارهـاي انتزاعـي ترغيـب كننـده        

هـاي گـروه    هـا و مهـارت   ي آموزشي مورد نظر با هدف افـزايش توانمنـدي  امصرف اكستازي، محتو
هـاي زنـدگي و از آن    مداخله در مقابل فشار همساالن طراحي شده بود كـه در همـين راسـتا مهـارت    

                                                 
1. pretest  
2. peer education 
3. sympathy 
4. mediator 



 10/ اعتيادپژوهي 

86  

عنـوان  ه مندي و ابراز وجـود، مهـارت حـل مسـئله و مهـارت مـديريت اسـترس بـ        أتجمله مهارت جر
؛ 1385، و همكـاران  محمـدخاني (محتوي اصلي مداخله آموزشـي بـا در نظـر گـرفتن متـون موجـود       

گروه در شـش جلسـه آموزشـي بـه شـكل       برنامه آموزشي براي هر. تعيين شده بود) 1387دهستاني، 
. جلسه آموزشـي بصـورت سـخنراني برگـزار گرديـد      هاي كوچك و دو گروه كارگاهي و بحث در

موضوعات مورد بحث شامل اعتياد و فيزيولوژي آن، عوارض اكستازي، پيامدهاي فردي و اجتماعي 
تمندي و ابـراز  أمهارت جر(برابر فشار همساالن  هاي زندگي و مقاومت در مصرف اكستازي، مهارت

سعي محقق بر آن بوده است تا در جريـان   .بود) ت مديريت استرسوجود، مهارت حل مسئله و مهار
هاي آموزشي از تجربيات و حضور متخصصين و افراد صـاحب نظـر از    ها و كارگاه برگزاري كالس

ه آن جمله متخصصين روانپزشكي و روانشناسي باليني، آموزش بهداشـت و ارتباطـات بهـره كـافي بـ     
يادگيري فعال بود و در طول مداخلـه   ر اين پژوهش مبتني برريزي آموزشي د اساس برنامه. عمل آيد

داشـته باشـند و    طـور فعاالنـه در برنامـه آموزشـي شـركت     ه تـا دانشـجويان بـ    آموزشي سعي گرديـد 
  .مشاركت خويش به پيش برند يادگيري را با ي ـهاي يادده فعاليت

  
 ها يافته

ي تئوري عمل منطقي و پيشگويي قصد بيني تعلق گروه تحليل رگرسيون لجيستك متغيرها براي پيش
  . مصرف اكستازي قبل از مداخله به شرح ذيل انجام گرفت

  
 مصرف به قصد پيشگويي آگاهي و منطقي عمل تئوري متغيرهاي لجستيك رگرسيون آناليز: 1جدول

  بررسي مورد گروه دو در مداخله انجام از قبل اكستازي
 df Sig. Exp (B) ضريب والد .B S.E متغيرها

قبل از 
 مداخله

 

 173/1 063/0 1 452/3 086/0 159/0 آگاهي

 945/0 275/0 1 193/1 052/0 057/0 نگرش

 1192/1 001/0 1 567/11 052/0 176/0 هنجارهاي انتزاعي

Constant 206/0- 016/4 003/0 1 959/0 814/0 
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  مداخله و شاهد هاي گروه بين در اكستازي مصرف سوء در موثر عوامل مقايسه: 2 جدول
  گروه

 متغير

   گروه مداخله 
)70N=) (درصد( 

    گروه شاهد
)70N=) (درصد( 

X2 df 
 

P-value 
 

 487/0 1 482/0 25 29 سابقه مصرف سيگار

 430/0 1 622/0 19 15 سابقه مصرف الكل

 805/0 1 061/0 10 9 سابقه مصرف مواد مخدر

 154/0 1 029/2 50 42 سابقه مصرف سيگار توسط دوستان

 856/0 1 033/0 23 22 سابقه مصرف مواد مخدر توسط دوستان

 699/0 1 150/0 19 17 سابقه پيشنهاد مصرف مواد

 839/0 1 041/0 16 15 سابقه مشروطي

 397/0 1 718/0 35 40 سابقه مشكالت عاطفي

  
داختـه  كه به بررسي عوامل موثر بر سوء مصرف اكستازي پر 2اطالعات مندرج در جدول شماره 

هـايي همچـون سـابقه مصـرف      هـاي مداخلـه و شـاهد از لحـاظ ويژگـي      دهد كه گروه است نشان مي
... سيگار، الكل، مواد مخدر، مصرف سيگار توسط دوستان، سابقه مشروطي و مشكالت تحصـيلي و  

داراي شرايط يكساني بوده و تغييرات حاصله پس از مداخله آموزشي نتيجه مداخله آموزشـي اجـراء   
  .باشد در گروه مداخله مي شده

  
  

هنجارهاي  ،آگاهي، نگرش مثبت نسبت به مصرف متغيرهاي نمرات تغييرات آماري هاي شاخص: 3 جدول
  آموزشي مداخله ترغيب كننده مصرف اكستازي پس از

 گروه
  تغيير در نمرات
 پس از مداخله

گروه مداخله
)70N=(  

 ميانگين نمره

  گروه شاهد
)70N=(  

 ميانگين نمره

t 
 

P-value 
 

 000/0 91/9 -25/0 14/6 اكستازيآگاهي نسبت به عوارض ناشي از مصرف

 000/0 -27/4 72/0 -95/6 اكستازينگرش مثبت نسبت به مصرف

 000/0 52/4 -51/2 -14/9 اكستازيهنجارهاي ترغيب كننده مصرف
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، نگـرش  هـاي متغيرهـاي آگـاهي    ضـريب تغييـرات ميـانگين    3اطالعات مندرج در جدول شماره 
دهـد كـه براسـاس     را نشـان مـي   هنجارهاي ترغيب كننده مصـرف اكسـتازي   مثبت نسبت به مصرف،

 بـر . دسـت آمـده اسـت   ه تفريق نمرات قبل از مداخله آموزشي از نمرات بعد از مداخلـه آموزشـي بـ   
داري بين ميانگين نمره متغيرهاي آورده شـده در   هاي پارامتريك اختالف معني اساس كاربرد آزمون

دهد كـه برنامـه    قبل و پس از مداخله وجود دارد نتايج حاصله در اين بخش نشان مي 3جدول شماره 
هاي مقاومت در برابر مواد مخـدر در افـزايش توانمنـدي دانشـجويان بـراي       آموزشي افزايش مهارت

  .مقابله با سوء مصرف مواد مخدر اثربخش بوده است
  

ي در دانشجويان قبل و بعد از مداخله آموزشي در دو مصرف اكستاز قصد آماري هاي شاخص: 4 جدول
  شاهد و مداخلهگروه 

 زمان 
 

 گروه

 بعد از مداخله آموزشي قبل از مداخله آموزشي

 ندارد قصد دارد قصد نداردقصد داردقصد

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد )درصد(تعداد

 مداخله
13 

)5/18( 

57 
)5/81( 

3  
)3/4( 

67  
)7/95( 

 شاهد
18 

)7/25( 

52 
)3/74( 

20  
)5/28( 

50  
)5/71( 

05003612قبل از مداخله آموزشي             -  /P,/ value   
0010035152بعد از مداخله آموزشي               -  /P,/ value   

  

  
دهـد كـه در    ماه پس از مداخلـه آموزشـي نشـان مـي     2مصرف اكستازي در  قصدنتايج مربوط به 

مصرف اكستازي داشـته انـد تقريبـا سـه      قصدماه گذشته  2له فراواني دانشجوياني كه در گروه مداخ
ارتبـاط  ، داري باشد كه آزمون آماري كاي دو با سطح معني برابر كمتر از قبل از مداخله آموزشي مي
  .مصرف اكستازي وجود دارد قصد معناداري بين حضور در گروه شاهد و
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  شاهد و مداخلهانشجويان قبل و بعد از مداخله آموزشي در دو گروه مصرف اكستازي در د: 5 جدول
  زمان

 
 گروه

 بعد از مداخله آموزشي قبل از مداخله آموزشي

 كند نمي مصرف كند مي مصرف كندنميمصرف كندميمصرف

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد )درصد(تعداد

 مداخله
10

)2/14(
60

)8/85(  

1 
)4/1(  

69 
)6/98(  

 شاهد
11

)7/15(  

59
)3/84(  

11 
)7/15(  

59 
)3/84(  

05005602قبل از مداخله آموزشي            -  /P,/ value   
01011592بعد از مداخله آموزشي               -  /P,/ value   

  
كـه   دهد را قبل و پس از انجام مداخله آموزشي نشان مياكستازي ميزان مصرف  5جدول شماره 

 ، ارتباط معناداري بين حضور در گروه شاهد و 003/0داري  آزمون آماري كاي ـ دو با سطح معني با 
  .مصرف اكستازي وجود دارد

  
  گيري و نتيجه بحث

ابعاد مشكالت سوء مصرف مواد و نتايج مايوس كننده رويكردهـاي درمـاني و پيشـگيري، دو عامـل     
اين مطالعـه نيـز بـا هـدف     . باشد ي جديد ميمحرك قوي براي تدوين و كاربرد رويكردهاي پيشگير

عمـل منطقـي نتـايج    تئوري گيري از  طراحي راهكار موثر در پيشگيري از سوء مصرف مواد و با بهره
تواند در طراحي و اجراي آمـورش پيشـگيري از سـوء مصـرف      خشي به دنبال داشته است كه ميباثر 

  . باشد ها نقش بسيار موثري را داشته مواد بخصوص در دانشگاه
دهـد كـه مداخلـه آموزشـي      نتايج مربوط به نمره آگاهي قبل و پس از مداخله آموزشي نشان مي 

نشانگر تاثير دار نمره آگاهي در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد شده است كه  باعث افزايش معني
ازي برنامه آموزشي اجرا شده در افزايش ميزان آگاهي دانشـجويان از عـوارض سـوء مصـرف اكسـت     

مطالعـات مشـابهي كـه در خصـوص رفتارهـاي پرخطـر انجـام گرفتـه         هـاي   اين نتـايج بـا يافتـه   . است
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. )2002، 3و ويـراون  ؛ فـورد 2002، 2و جـانكرز  ؛ كوجيپر2007، 1و ميوسكا ميوسكي( همخواني دارد
مصرف كـاربرد رويكـرد انتشـار اطالعـات بـراي      وءبديهي است يكي از رويكردهاي پيشگيري از س

ه و نتـايج بـ  ) 2005، 4و گـريفين  ؛ بوتوين1385رحيمي موقر، (باشد  مصرف مواد ميوءي از سپيشگير
  .تواند در راستاي تقويت اين رويكرد باشد دست آمده در اين مطالعه مي

هاي منفي نسبت بـه اكسـتازي نشـانگر     نتايج مربوط به اثربخشي برنامه آموزشي در تقويت نگرش
در گـروه مداخلـه    در تقويـت باورهـاي منفـي نسـبت بـه اكسـتازي       نقش بسيار مؤثر برنامه آموزشـي 

، 5و راواف راسـول (دهـد   مطالعات مشابه همخـواني الزم را نشـان مـي   هاي  اين نتايج با يافته باشد؛ مي
در همين راستا بايـد اذعـان نمـود كـه سـوء      ). 1385وردي پور،  ...ا؛ 2007، 6و كويما ؛ كويسو2008

شود، به ايـن بيـان كـه رفتـار مصـرف       صورت اجتماعي آموخته ميه بمصرف مواد رفتاري است كه 
در واقع فرد مكـرراً بـا   . شود مواد از يك سو به وسيله فرايند الگوبرداري، تقليد و تقويت آموخته مي

مـثالً افـراد مهـم زنـدگي، دوسـتان و      (كننـد   كند كه از ايـن مـواد اسـتفاده مـي     افرادي تماس پيدا مي
سـهرابي،  (پـذيرد   ها و باورهاي فرد تـأثير مـي   ها، نگرش رفتار از شناختاين گر از سوى دي). ها جشن
باشـد كـه،    نتايج تحقيقات متعدد در زمينه پيشگيري از سوءمصرف مواد بيانگر اين نكتـه مـي  ). 1387

هاي قاطعيـت و   هاي تصميم گيري و مراحل حل مسئله، مهارت مهارت(هاي زندگي  آموزش مهارت
هاي خود با همساالن را به طريق سازنده اي حل كنند،  شود كه افراد تعارض مي باعث) جرأت ورزي

اي شـناختي در   هاي مقابله يابد و افزايش مهارت توانايي مهار تكانه و برانگيختگي در آنها افزايش مي
سـهرابي،  ( شـود  آنان باعث كاهش تمايل به استفاده از مواد مخدر و پيشـگيري از مصـرف مـواد مـي    

، برنامـه آموزشــي سـاخت رفتارهــاي سـالم در جهـت آمــوزش پيشـگيري از اعتيــاد      بنـابراين  ).1387
  . تواند منفي سازي نگرش شركت كنندگان را در ابعاد مختلف در پي داشته باشد مي

                                                 
1. Miovsky & Miovská 
2. Cuijpers & Jonkers 
3. Ford & Wirawan 
4. Botvin & Griffin 
5. Rassol & Rawaf 
6. Koiso & Koyama 
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 عمل منطقيتئوري متغير ديگر اكستازي هنجارهاي انتزاعي ترغيب كننده مصرف نتايج مرتبط با 
در گـروه   هنجارهاي ترغيـب كننـده مصـرف مـواد     كاهش له آموزشي درنشانگر اثربخشي مداخ نيز

مطالعـات مشـابه همخـواني الزم را    هـاي   اين نتايج با يافته. مداخله پس از مداخله آموزشي بوده است
بـه نظـر    ).1980، 3و پري ؛ مكĤلسيتر1990، 2و بيكر ؛ بوتويين2004 ،1و گودين كارون(دهد  نشان مي

ار همساالن و انگيزه اطاعت از فرد نقش تعيين كننده اي را در شروع مصـرف  كه فش رسد از آنجا مي
كـه عامـل   (مواد ايفا مي نمايد، از يك طرف ارتباط و دوستي با همساالن مبتال به سوء مصرف مـواد  

درصـد مـوارد، اولـين     60مستعد كننده قوي براي ابتالي نوجوانان وجوانان به اعتياد بوده و تقريبا در 
ه و از طرف ديگر تعلـق داشـتن بـه يـك گـروه بـ      ) دهد اد به دنبال تعارف دوستان رخ ميمصرف مو

هايي كه مواد مصرف  كه در اين بين پيوستن به گروه(عنوان يكي از نيازهاي مهم نوجوانان و جوانان 
 باشد كه قدرت و ضعف تاثير آنها بـا  از داليل اهميت اين فاكتورها مي) كنند بسيار آسان تر است مي

در دانشجوياني كه اكثـر اوقـات خـود را در     براي مثال وضعيت زندگي افراد ارتباط تنگاتنگي دارد،
برند بالطبع فشار همساالن در باالترين ميـزان   خوابگاههاي دانشجويي و همراه با دوستان خود بسر مي

مقايسـه بـا   اين مطالب گوياي اين واقعيت است كه در هيچ مقطع سـني جوانـان در    .خود خواهد بود
سنين جواني تحت تاثير و فشار همساالن قرار ندارند كه در اين بين آمـوزش مهارتهـاي مقاومـت بـه     

در مقابل اصـرار همسـاالن نقـش مهمـي در پيشـگيري از مصـرف مـواد        » نه گفتن«خصوص مهارت 
ر مخدر داشته و مطالعات متعـددي در زمينـه پيشـگيري از سـوء مصـرف مـواد نيـز بـر مقابلـه بـا فشـا           

؛ 1993، 5و شـاپالند  ؛ اليتنـر 1999، 4؛ سـوادي 2000، و گـريفين  بوتـوين ( انـد  همساالن تاكيـد داشـته  
  ).1992، و همكاران 6هاوكينز

سـوء مصـرف اكسـتازي    دانشـجويان در خصـوص   نتايج مربوط به تجزيه و تحليل قصـد رفتـاري   
ف اكسـتازي در بـين   رفتـاري مصـر   بيانگر تاثير مثبت مداخله آموزشي تئوري محور بر كاهش قصـد 

                                                 
1. Caron & Godin 
2. Botvin & Beker 
3. Mcalister & Perry 
4. Sawadi 
5. Leitner & Shapland 
6. Hawkins 
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عـدم كـاهش قصـد رفتـاري در     . باشـد  دانشجويان گروه مداخلـه بعـد از انجـام برنامـه آموزشـي مـي      
تواند به عنوان يك عامـل خطـر قـوي بـراي      به عنوان مرحله پيش از رفتار ميدانشجويان گروه شاهد 
شـابه نيـز بـر آن    ء مصرف مواد مخدر باشد كـه نتـايج حاصـله در مطالعـات م    وعدم امتناع از تجربه س

به منظور تبيـين هـدف كلـي پـژوهش در     ). 2006، 2؛ نيكوالس2006، 1و گيبوتز جرارد(تاكيد دارند 
بـرآورد  ، اكستازيخصوص تعيين ميزان تاثير برنامه آموزشي اجرا شده در پيشگيري از سوء مصرف 
اكستازي در بين  كلي نتايج بيانگر تاثير مثبت مداخله آموزشي تئوري محور بر كاهش ميزان مصرف

شايان ذكر است كه نتـايج حاصـله بـا    . باشد دانشجويان گروه مداخله بعد از انجام برنامه آموزشي مي
، و گـودين  ؛ كـارون 2007، و ميوسـكا  ؛ ميووسـكي 1385وردي پـور،  ... ا(هاي مطالعات مشـابه   يافته

  .همخواني دارد )2004
مصرف مـواد دارنـد بـه شـرط     وءپيشگيري از س در نقش مؤثري تغيير رفتارهاي  استفاده از تئوري

مطالعـات تجربـي بـا توجـه بـه ابعـاد روان        در قالـب اينكه در تبيين سوء مصرف مواد مباحث نظـري  
مصرف مـواد در ميـان   وءپيشگيري از س از طرفي رويكردهاي. گردد جسماني انسان همراه شناختي و

. خطـر متمركـز گـردد    ب پـذير تـرين گـروه   سنين نوجواني و جواني به عنوان آسي جوانان بايستي در
تمركز جوانان است بايستي به عنوان  هاي دانشجويي بعنوان محل هايي كه محل ها و خوابگاه دانشگاه

ايـن ميـان نبايسـتي از     هاي پيشگيري مورد اسـتفاده قـرار گيـرد و در    اجراي برنامه مكان مناسب براي
 .كرده يا از تحصيل محروم هستند غافل شدترك تحصيل  گروه جمعيتي جوانان كه به هر علتي

  
 تقدير و تشكر

اين پژوهش در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و با پشتيباني مالي معاونت پژوهشـي دانشـگاه علـوم    
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان و ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور انجام پذيرفته است كه 

  .آيد عمل ميه داني ببدين وسيله نهايت سپاس و قدر
  

                                                 
1. Gerrad & Gibbons 
2. Nichols 
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