
  

  ررسي آزمايشي نقش فيلم مستند و كاريكاتور با محتواي ضد اعتياد ب

  در تغيير نگرش دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني 

  تهران نسبت به اعتياد و مقايسه آنها 7منطقة 

  
   1آذرينوازخيراله 

  2آزاد دكترحسين

  چكيده 

تعـداد  . ه اسـت در اين پژوهش تأثيرفيلم و كاريكاتور بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مورد بررسي قرار گرفت

با اسـتفاده از روش نمونـه گيـري    ) نفر دختر 63نفر پسر و 61(تهران 7نفر از دانش آموزان دبيرستاني منطقه  124

نفـري   21گـروه   3ا در هر يك از جنس ها، به طور تصادفي در آزمودني ه. خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند

به وسيلة مقياس نگرش سـنج اعتيـاد    ها گروههمة . ي كنترل، كاريكاتور و فيلم مستند جايگزين شدندها گروهشامل 

ـ ي آزمايشي، متغيرهاي مستقل فيلم و كاريكاتور اراها گروهسپس به . پيش آزمون شدند) فرم الف( ه شـد ولـي بـه    ي

به وسيله مقياس نگـرش سـنج اعتيـاد     ها گروههفته همة  2سرانجام به فاصلة . د شه نيوه كنترل هيچ متغيري اراگر

همبسته، تحليل واريانس دو  tفرضيه هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي . مورد پس آزمون قرار گرفتند) فرم ب(

نتايج نشان داد كه فيلم و كاريكاتور در تغيير نگرش . طرفه و آزمون تعقيبي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

آموزان نسبت به اعتياد متفاوت  تأثير فيلم در تغيير نگرش دانش همچنينآزمون نسبت به اعتياد مؤثر بودند و  دانش

  .دولي تأثير فيلم و كاريكاتور در تغيير نگرش دانش آموزان دختر و پسر متفاوت نبودن ،از تأثير كاريكاتور بود

  

  دبيرستان تهران ،پسر ،دختر ،دانش آموزان، نگرش ،اعتياد ،فيلم مستند :كليد واژگان 

  

  مقدمه

مسأله اعتيـاد  . يكي از مشكالت مهم جوامع امروزي را مسأله اعتياد به مواد مخدر تشكيل مي دهد

و كساني كه مواد مخـدر مصـرف مـي كننـد بـه      است امري است كه از ديرباز گريبانگير بشر بوده 

از خـود نشـان   را كشند، الكل مصرف مي كنند و اخـتالالت رفتـار جنسـي     سيگار مي زياداحتمال 

  ).1992، 4و هاين 3موت. (دهند مي

                                                
  شناسي  كارشناسي ارشد روان - 1

  عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي -2
٣ - Mott,F.I 
٤- Haurin, R.J  



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □116 
 

 

هـاي پيشـگيري در جهـت     مبارزه با اعتياد بر سه روش مبارزه با عرضه، درمان معتـادان و فعاليـت  

در مبـارزه بـا عرضـه و درمـان معتـادان      بر اساس رضايتخبش نبودن و  استكاهش تقاضا استوار 

  ).1380نظري، ( استهاي پيشگيري درجهت كاهش تقاضا  بهترين روش، انجام فعاليت كشور

ـ  مختلف نگرشي دارد كه اين نگرش مي مسايلدانيم كه هر كس نسبت به  از طرف ديگر مي  دتوان

هـاي   در رفتاركردن به طريق خاص هستند و بـا جنبـه   عامل اساسي ها نگرش. مثبت يا منفي باشد

. معتاد نيز نگـرش و بـاور مثبتـي نسـبت بـه مـواد دارد       ،بنابراين. ندهسترفتار سازمان يافته مرتبط 

  ).1999، 2و بارون 1گرين برگ(

بريم كه وجـه مشخصـة آن تـالش در جهـت تغييـر       از سوي ديگر ما در عصر ارتباطات به سر مي

هـا نقـش    در اين ميان رسـانه  ).1369، شكركن، 3ارونسون(ساختن همگاني است نگرش و متقاعد 

اي در حـال   ي گسـترده ها تالشهم اكنون . بسيار بزرگي در متقاعد ساختن و تغيير نگرش ما دارند

اي نگرش مردم را نسبت به اعتياد تحت تأثير قـرار داده   انجام است تا با استفاده از ابزارهاي رسانه

ريـزي بـراي پيشـگيري از اعتيـاد      ركن در برنامـه  ترين مهمواضح است كه  ،همچنين. دكنو منفي 

يكي از عوامل مؤثر در باالبردن تقاضا و گـرايش نسـبت بـه     كه اينباتوجه به . آموزش مردم است

ي مثبـت نسـبت بـه اعتيـاد و موادمخـدر در بـين افـراد        ها نگرشاعتياد وجود باورهاي نادرست و 

لذا پژوهش حاضر درصدد آن است تا نقـش فـيلم مسـتند و كاريكـاتور را كـه از       ،استها  وخانواده

آمـوزان دبيرسـتاني نسـبت بـه اعتيـاد مـورد        در تغيير نگرش دانـش  است،اي  رسانهمهم ابزارهاي 

  . با اين كار به پيشگيري اوليه اقدام شده است؛ در واقع، دهد بررسي قرار

بارزه با عرضة مواد و عـوارض جسـمي، روحـي و روانـي و     هاي انساني و مادي م با توجه به هزينه

كه مبـارزه   وقت و هزينة زياد و درصد كم موفقيت و عدم انگيزة معتادان براي درمان و اين صرف

شـود كـه ايـن     لـذا اهميـت پيشـگيري توجيـه مـي      ،است نداشتهبا عرضه و درمان نتيجة مطلوب 

  .كند پژوهش چنين هدفي را دنبال مي

  

  

                                                
١- Greenberg  
٢ - Baron, R.A 
٣- Aronson  
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   هشاهداف پژو

بررسي نقش و تأثير تبليغاتي رسانه هاي گروهي در جهت افـزايش آگـاهي و تغييـر نگـرش      .1

  .دانش آموزان نسبت به اعتياد

 .بررسي تأثير فيلم و كاريكاتور در بين دانش آموزان دختر و پسر .2

 .نامقايسة ميزان اثرگذاري فيلم و كاريكاتور بر نگرش مخاطب .3

 .نگرش دانش آموزان نسبت به اعتيادبررسي تأثير فيلم و كاريكاتور در  .4

  

  فرضيه هاي پژوهش

  .فيلم مستند با مضمون ضد اعتياد بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مؤثر است .1

 .كاريكاتور با مضمون ضد اعتياد بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مؤثر است .2

 .از تأثيركاريكاتور است آموزان نسبت به اعتياد متفاوت تأثيرفيلم مستند بر نگرش دانش .3

 .تأثير كاريكاتور بر نگرش دانش آموزان دختر متفاوت از دانش آموزان پسر است .4

 .تأثير فيم مستند بر نگرش دانش آموزان دختر متفاوت از دانش آموزان پسر است .5

  

  بررسي تاريخي و پيشينه پژوهش

ظهور بگـذارد، همـواره سـعي    كه نظام سخن پراكني و اشكال الكترونيكي پا به عرصة  پيش از آن

بـه  ) 1985(1گـاير  مك باره مثالً در اين. است تا عقايد، نگرش و رفتار ديگران تغيير داده شود  شده 

بـه  . دانـد  و آن را ريشه راهبردهاي متقاعد سازي معاصر مـي است راهبردهاي يونانيان اشاره كرده 

تـوان   ر نگرش، دانش و رفتار مخاطبين ميها ب طور كلي تا قبل از دورة معاصر در مورد تأثير رسانه

  .3و دورة اثرات غيرمستقيم 2دورة اثرات مستقيم :در نظر گرفترا دو دوره 

قـدرت زيـاد    بـاره هـاي گروهـي، در   نظريه پردازي دربـارة رسـانه   1930تا سال 19از ابتداي قرن 

كردند به بحـث   مي ارتباطات عمومي در تأثير گذاري بر افراد منفردي كه در جامعة گروهي زندگي

                                                
١ – Mc Guire, W 
٢ – Direct effects 
٣ – Indirect effects 



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □118 
 

 

هـا   و استدالل پرداخت كه به اين دوره، دوره اثرات مستقيم يا نظرية جامعه گروهـي تـأثير رسـانه   

  .شود گفته مي

فرانسـيس   1909مثالً درسال ؛ها به انجام رسيد تأثير رسانه زمينهدر اين دوره تحقيقات مختلفي در 

، 1922كاري دورة جواني پرداخـت و درسـال   به مطالعة اثر روزنامه بر جرم و جنايت و بزه 1فنتون

هـايي را تماشـا    به مشاهده و بررسي رفتار كودكان و نوجواناني پرداخت كه فيلم 2الياس ميلرميچل

بـا    4و ترسـتون   3همچنـين پترسـون  . مي كردند تا تأثير فيلم بر روي رفتار آنهـا مشـخص شـود   

ي قـومي، نـژادي و   هـا  گروهكودكان به ي ها نگرشاستفاده از تصاوير متحرك هاليوودي در مورد 

در كل نتايج ايـن  . طبقات اجتماعي، مجموعه آزمايشهاي پيش آزمون ـ پس آزمون را ترتيب دادند 

تواند نگرش كودكان را تغيير دهد و نيز تغييـر   قبلي مطالعات نشان داد كه رسانه گروهي سينما مي

تغيير نگـرش بـه مـدت     درصد 60بررسي در يك مورد . نگرش مي تواند در طول زمان باقي بماند

  ).1933پترسون و ترستون، . (ماه پا برجا ماند 19

ي شناسـ  روانهـا، تحقيـق دربـارة نگـرش محـور        يا غيرمستقيم رسـانه 5در طي دورة اثرات محدود

شـد كـه يكـي از آنهـا      اي مـي  اجتماعي بود و بر توسعة تظاهرات تجربي تغيير نگرش تأكيد ويـژه 

  .هاي گروهي بود باطات متقاعد كنندة رسانهشامل بررسي ارت

ي هـا  نگـرش به بعد رسانه هـا در تغييـر    1940بر اساس بررسي هاي اين دوره در طي دهه هاي 

ايـن  . ها در تقويت رفتارهاي كسب شده بهتر عمل مي كنند مردم چندان درگير نيستند، بلكه رسانه

با آن موافقند و حفظ انتخابي آنچـه كـه   تقويت از تركيب توجه انتخابي مخاطبين به موضوعي كه 

 8داين و لومس  7، شفليد6به عنوان مثالي از اين دوره، هاولند. كنند، حاصل مي شود به آن توجه مي

را بـر روي  » چرا مـا مـي جنگـيم   «، اثرات روانشناختي ـ جامعه شناختي فيلم  )1949( 8داين لومس

هـايي تـأثير انـدكي بـر      فـيلم نگرش سربازان نسبت به جنگ بررسي كردند و دريافتند كـه چنـين   

                                                
١-Fenton, F.  
٢ -Mitchel, A.M   
٣
- Peterson, R,C.   

٤ - Thurston, L,L  
٥ - Limited effects  
٦ - Hovland 
٧- Sheffield 
٨- Lamsdian  
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 بـاره نگرش سربازان نسبت به جنگ داشتند، اما اثرات برجسته اي بـر دانـش و اطالعـات آنهـا در    

  .داشته است) مانند حوادث جنگ(موضوعات فيلم 

هاي گروهي در تغيير نگرش مخاطبين بـه   كنند كه رسانه هاي تجربي عنوان مي اين قبيل آزمايش

توانند بر تغيير نگـرش تـأثير    هاي گروهي به تنهايي نمي نيست و نيز رسانهطور مستقيم تأثير گذار 

اي توجـه خـود را از    ، بيشـتر تحقيقـات رسـانه   1970تـا 1960به همين دليل از اواخر سال .بگذارند

هـاي گروهـي در تغييـر سـطح      پرداختن به اثر ارتباطات در تغيير نگرش به آزمايش توانايي رسـانه 

هـاي معاصـر    رويكـرد  زمينـه امـا در  . ها و رويدادها معطوف كردنـد  موضوع دانش مخاطبين دربارة

  :دكرتوان اشاره  تحقيقاتي مي متقاعد سازي به سه نوع حوزة 

  

  بررسي اثر رسانه ها بر دانش اجتماعي مخاطب) 1

  :نوع حوزة تحقيق وجود دارد ودربارة اثر رسانه ها بر دانش د

مورد بحث انجام گرفته و مبتني بـر ايـن اصـل    موضوع خاب فرضية انت زمينهكارهايي كه در ) الف

دهنـد، درك اهميـت    هاي سياسي و اجتمـاعي مـي   ها به موضوع است كه ميزان پوششي كه رسانه

ها مي توانند در انتخـاب موضـوع    رسانه. دهند ها را توسط مخاطب تحت تأثير قرار مي اين موضوع

يي كه تعهد كمتري نسبت بـه آنهـا وجـود    ها نگرش مورد بحث، فراهم آوردن اطالعات يا تغيير در

  .دارد، مؤثر واقع شوند

دومين حوزة تحقيق به تأثير رسانه ها بر دانش اجتماعي و آزمايش تأثير برنامه هاي تفريحـي  ) ب

  ).1988گرنبر، (مي پردازد  ،تلويزيون بر عقايد مخاطبين دربارة واقعيت اجتماعي

 1هاي فعلـي تلويزيـون بـه شـكل سـودار      شده در برنامه ارايهعي گرنبر معتقد است كه دنياي اجتما

 ،انـد  هاي تلويزيوني زيادي مي بينند و در اين دنياي غير واقعي اشباع شده است و آنهايي كه برنامه

 كـه گرنبـر مطـرح كـرده     2فرضيه دنياي ترسناك. دنياي واقعي را مشابه دنياي تلويزيون مي بينند

زيرا خشونت زيـادي را در   ،تر از حد واقعي مي بيند شاگران دنيا را خشنكند كه تما ، عنوان مياست

  .كنند تلويزيون تماشا مي

  

                                                
١- Biased  
٢-Scary world hypothesis  



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □120 
 

 

  )تبليغات(هاي ارتباطات  تحقيق دربارة مبارزه) 2

به نظر . وجود داشته است 1اتهاي ارتباط ها دربارة مبارزه برخي از بررسي 1970هاي  از اولين دهه

آيند كه  هاي ارتباطي به حساب مي ة ارتباطات، مجموعه فعاليت، مبارز)1987( 3و استري 2راجرز

هاي  مبارزه ،بنابراين. اي است و هدف آن رسيدن به مخاطبان كثيري است متضمن نتايج ويژه

اند كه قابل اعتماد بودن  ن گفتهادر اين ارتباط محقق. اي بايد با دقت ترتيب يابند ارتباطات رسانه

اي داراي هدف  ي رسانهها پيام. دهد اي را افزايش مي ي رسانهها پياممنبع يا كانال، اثر بخشي 

كنند  اي كه عمل پيشگيري را ترويج مي دهد و مبارزات رسانه خوب ميزان موفقيت را افزايش مي

راجرز و استري، (ند هستآميز  معموالً كمتر از آنهايي كه داراي پيامدهاي فوري هستند، موفقيت

د كه برنامه هايي كه براي پيشگيري ترتيب مي يابند چگونه بايد ماهرانه شو لذا معلوم مي). 1987

  .چه مشكالتي را تحمل كنند باشند و

  

  )تغيير نگرش(تحقيق دربارة ارتباطات متقاعد كننده ) 3

پردازي اجتماعي ـ روانشناختي در  يهتحقيق دربارة ارتباطات متقاعد كننده خود ريشه در نظر

شود و  اين تحقيق بر الگوهاي مبتني بر نظريه متمركز مي. و رفتار دارد ها گرشنارتباط بين  زمينه

كند بداند كه چگونه متقاعد سازي براي ايجاد و تغيير در شناخت، عاطفه و رفتار عمل  سعي مي

  ).1985مك گاير، . (كند مي

روانشناختي  به عنوان يك رويكرد اجتماعي ـ 4، الگوهاي انتظار ـ ارزش1960هاي  با شروع دهه

را بر  ييها موقعيتبر اساس اين رويكرد، مردم . معاصر نسبت به تغيير نگرش و رفتار بوده است

ي اثرات احتمالي نامناسب ااردي ها موقعيتگزينند كه اثرات احتمالي مناسبي داشته باشد و از  مي

 5دمندي ذهنيكنند سو سعي مي ها نگرشطبق اين نظريه، مردم در انتخاب . ورزند اجتناب مي

                                                
١-Communication Campains  
٢-Rogers  
٣-Storey  
٤-Theory – based models 
٥-Subjective unility  
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يكي از مؤثرترين اين الگوها در متقاعدسازي، . نتايج مختلف مورد انتظار را به حداكثر برسانند

  ).1975؛ آيزن، 1980، 3و فيش بين 2آيزن(است  1نظرية عمل مستدل

رفتـار را تعيـين    –كند كه چه عـواملي ثبـات و سـازگاري نگـرش      كند مشخص اين الگو سعي مي

از آنجايي كـه ايـن ديـدگاه    . كنند اكم است كه مردم كامالً منطقي عمل ميكند و اين فرض ح مي

عقيده دارد كه اغلب رفتارها از طريق مجموعة باورهاي اساسي تعيين مي شوند، لذا تغيير در رفتـار  

و هنجارها  ها نگرشتغيير باورهاي اساسي منجر به تغيير . گيرد از طريق تغيير اين باورها انجام مي

  .شود آن هم به خودي خود منجر به تغيير در قصد و رفتار مي شود و مي

در ايـن رويكـرد   . اسـت  4يكي ديگر از الگوهاي متقاعدسازي معاصر الگوهاي پـردازش اطالعـات  

، رويكـرد پاسـخ   نمايندة عمـدة ايـن ديـدگاه   . تأكيد بر چگونگي پردازش پيام است تا محتواي پيام

طبق ايـن رويكـرد افـراد    . متقاعدسازي به كار رفته استاست كه در قلمرو نشر آگهي و  5شناختي

اين افكار به نوبه خـود تعيـين   . دهند هاي مختلف موقعيت با افكار مثبت يا منفي پاسخ مي به جنبه

بر اساس اين الگو تصور مي شـود كـه   . آيا شخص از آن موقعيت حمايت خواهد كرد يا نهكنند  مي

  .عال است كه محتواي پيام را اصالح و تغيير مي دهدگيرنده پيام يك پردازشگر اطالعاتي ف

مشـكل   اي از استفاده از الگوهاي متقاعدسازي در زمينة  اكنون با توجه به مطالب گذشته، تاريخچه

: به طور كلي دو نوع راه حل براي مشكل مواد مخدر پيشنهاد شده اسـت . شود موادمخدر آورده مي

هـاي اجـراي    سازي و استفاده از برنامـه  ز از طريق ممنوعيكي محدودكردن حمايت از مواد غيرمجا

ماهيت نگـرش هـاي   . ندهست قانون و ديگري محدودكردن تقاضا براي موادي كه بالقوه خطرناك

هاي مختلف آن تأثير مهمي بر سـرمايه گـذاري بـراي     حل عموم مردم نسبت به مشكل مواد و راه

رأي دهندگان در شهر كـانزاي   1989در نوامبر سال براي مثال . هاي پيشگيري از مواد دارد برنامه

ي اجرايي و توانبخشـي مـواد تأييـد كردنـد و     ها تالشدالري را براي  درصد 25، ماليات 6ميسوري

  .ميليون دالر رسيد 100سال به بيش از  7اين مبلغ در طول 

                                                
١ - Beasoned action theory 
٢- Ayzen  
٣- Fishbein  
٤- Information Processing 
٥- Lognitive response 
٦ -Kansas city missouri 
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و شدن با مشـكل  ر هروب برايدر به كارگيري فنون تغيير نگرش  ها تالشترين  ترين و منظم فراوان

اي ضد مواد را انجـام   دولت آمريكا مبارزات چند رسانه ،براي مثال. مواد در بخش تقاضا بوده است

ي كـوچكي رهبـري   هـا  گـروه هـايي را در   هاي محلي، مدرسه و پلـيس برنامـه   است و سازمان داده

  ).1380نظري DARE(1 )برنامة (اند  كرده

. دشـو  مـي  ارايـه ختي تـأثير اجتمـاعي در تغييـر نگـرش     در اينجا مختصري از رويكردهاي روانشنا

ان اجتماعي به بررسي مفهوم نگرش يا تمايالت مردم توجه كافي مبذول كـرده انـد تـا    شناس روان

در ميـان  . دهنـد  ساير مردم، اشياء و موضوعات را به طور مطلوب يا نامطلوب مـورد بررسـي قـرار   

اعتماد به نفس پايين در (خود شخص  -1:به  يي نسبتها نگرشي مربوط به مواد مخدر ها نگرش

آبا به (خود مواد  -3).والدين، ادارات دولتي و معلمان(مراجع قدرت  -2).استفاده از مواد سهيم باشد

دوستاني كه ممكـن اسـت   (همساالن  -4يا  ).صورت خطرناك تصور مي شوند با به صورت مهيج

هـا ارزشـمند هسـتند يـا      آيـا ايـن برنامـه   (درمـاني  هاي برنامه -5، )استفاده از مواد را تشويق كنند

موقعيت ممتاز خود را در تحقيقات مربوط بـه تـأثير اجتمـاعي     2سازه نگرش. ، وجود دارد)ارزش بي

مهم بين كسب دانـش از   3اي بازيافته است، زيرا اين تصور وجود دارد كه نگرش يك متغير واسطه

سـوء   بـاره ي پيشـگيرانة اوليـه در  ها تالش ،مثال براي. استيك طرف و تغيير رفتار از طرف ديگر 

مواد منجر به تنفـر از   زمينه مصرف مواد مبتني بر اين ديدگاه بود كه فراهم كردن برخي حقايق در

  ).1984، 8شپس،  7شيفر ،6، مالوينو5مسكوتيز(مي شود  4مواد و اجتناب رفتاري

ـ  هاي مختلف تغيير نگرش و الگوهاي ارتب نظريه 1940از سال  رفتـار توسـعه    اطي دانش ـ نگرش 

هاي تغيير نگرش اين بود كه تأثير كارآمد، مسـتلزم سلسـله    يكي از اولين مفاهيم نظريه. ستا يافته

الگوهاي معمولي عقيده دارند كـه شـخص بايـد ابتـدا خـود را در       ،براي مثال. مراتب خاصي است

شده توجه كننـد، زيـرا    ارايهاطالعات  لة دوم، مردم بايد بههدر و. دهد  معرض اطالعات جديد قرار

                                                
١ -Drug abuse resistance education (DARE) 
٢- Attitude Construct 
٣- Mediating Variable 
٤- Behavioral avoidance 
٥-Moskowitz 
٦-Malrin  
٧-Schaefer  
٨-Shaps  
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د و فقـط تعـدادي از آنهـا مـورد توجـه قـرار       وش ميهر روز صدها پيام در رقابت با يكديگر منتقل 

شـود، يعنـي از    موضوع سـوم بـه دريافـت مربـوط مـي     . گيرند و در هدف خود موفق مي شوند مي

كه  ستا قيقات جديد نشان دادهتح. شود شده چه چيزهايي وارد حافظة درازمدت مي ارايهاطالعات 

بيشتر به اطالعـات   مصرف مواد دارندهايي كه  كنند در مقايسه با آن آنهايي كه از مواد استفاده نمي

  .دندار بيشتر در حافظة خود نگه ميآن ها را كنند و  هاي توجه مي مبارزاتي رسانه

شـوند،   موزشـي يـاد گرفتـه مـي    چون برخي از اطالعات جديد به منزلة نتيجة مبارزة آ ،با اين حال

تحقيقـات جديـد بـر    . توان مطمئن بود كه اين دانش منجر به تغيير نگرش يا رفتار خواهد شد نمي

اين نكته تأكيد دارد كه تغيير نگرش بستگي به روشي دارد كه در آن پيام متقاعد كننـده بـه طـور    

تا براي شـخص برخـي معـاني     منحصر به فردي با مهارت ترتيب يابد، ارزيابي شود و تفسير گردد

شود ممكن است افكار، تصورات و عقايـدي كـه    اطالعاتي كه دريافت مي. روانشناختي ايجاد نمايد

 كـه  اينتغيير نيابد و يا  ها نگرشمطلوب يا نامطلوب تر باشد، به همان اندازه بيشتر احتمال دارد كه 

شده افكار يا احساسات مختلفي را پديد وقتي اطالعات دريافت . در جهت مخالف انتظار تغيير يابند

تـوانيم   در اين زمان است كـه مـي   ؛آورد، اين اطالعات بايد يكپارچه شده و در حافظه ذخيره شوند

  .انتظار عمل را در شخص داشته باشيم

اگرچـه  . عامل دوم اين است كه برخي از مراحل اين زنجيره ممكن است مستقل از ديگـري باشـد  

مثالً حقايقي دربـارة مـواد   (ايي شخص در يادگيري و يادآوري اطالعات جديد به نظر مي رسد توان

تعيين كنندة علي و الزمة تغيير نگرش رفتار است، اما شواهد تجربي كافي براي حمايـت از  ) خاص

شواهد موجود نشان مي دهـد كـه   ). 1981؛ پتي و كاسيوپو، 1985مك گاير، (اين نظر وجود ندارد 

ي افـراد ممكـن اسـت در غيـاب     هـا  نگـرش اند در غياب نگرش روي دهـد و  يادگيري پيام مي تو

تغييـر نگـرش مـي توانـد در     ) 1 :توان گفت كـه   به طور خالصه مي. يادگيري اطالعات تغيير يابد

دانش قابل توجه مي تواند بدون ايجاد هر گونه تغييـر  ) 2. غياب دانش ظاهراً قابل توجه روي دهد

يي كـه  ها نگرش) 4. ي متضادي شودها نگرشتواند منجر به  مييك دانش ) 3. نگرش كسب شود

به طور كلـي الگوهـاي   . هاي متفاوتي براي رفتار داشته باشند ظاهراً يكي هستند مي توانند استلزام

عقيده دارند كه امكان ندارد تنها با آزمايش كردن دانـش كسـب شـده از ارتباطـات،      ،متقاعدسازي

هاي منحصر به فرد شخص از پيام داراي اهميت  ه تفسيرها و ادراكاثربخش دانست، بلك رامبارزه 

  .فراواني است
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هـاي   هاي معاصر روانشناختي در مورد تأثيرگذاري، تأكيد بر اين دارند كه چگونه و چرا جنبـه  نظريه

هـر يـك از مراحـل    ) هاي منبع، پيام، كانال، متن و گيرنـده  ويژگي(مختلف موقعيت متقاعدسازي 

اين مسأله به مسيرهاي متقاعدسازي يا تغيير نگـرش  . دهد مي اطات را تحت تأثير قرارزنجيره ارتب

، با اين توضـيح كـه اغلـب كارهـاي     را در بر داردشود كه مسيرهاي مركزي و پيراموني  مربوط مي

  .مرحلة تفسير پردازش اطالعات متمركز شده است زمينه برتحقيقي در اين 

ختي است و به وسيلة آن شـخص از تجـارب و دانـش پيشـين     مسيرمركزي متشمل بر فعاليت شنا

مـي شـود بـه دقـت بررسـي و       ارايـه استفاده مي كند تا بحث مرتبط با موضوع را كه در ارتباطات 

هاي گروهي مطرح شود يا از طرف دوستان، والـدين و يـا    ها در رسانه خواه اين بحث(د كنارزيابي 

نسبتاً پايدار، پيش بينـي كننـدة    ،يابند اين مسير تغيير مي يي كه از طريقها نگرش). شود  ارايهمعلم 

اين ثبات و مقاومت زماني كه از طرف اطالعات متقاعد كننـده  . رفتار و در برابر تغيير مقاوم هستند

يكـي  . به مبارزه خوانده شوند، ادامه دارد و در اين صورت است كه ممكن است تن به تغيير بدهنـد 

. كسيناسيون اسـت ايا و 1كوبي ثيرگذاري مسير مركزي تأكيد دارد نظريه مايهاز نظريه هايي كه بر تأ

فعاليـت  آن رو مي شـود و دربـارة غلبـه بـر     ه در مايه كوبي شخص با اندكي اطالعات مهاجم روب

تحقيقات نشان داده است افرادي كه نگرش آنها از طريق مايه كوبي مـورد حمايـت قـرار    . كند مي

ا آنهايي كـه حملـه نگرششـان فقـط از طريـق اطالعـات حمـايتي مـورد         است در مقايسه ب  گرفته

  .، از ثبات و قدرت مقاومت بيشتري برخوردار بوده انداست پشتيباني واقع شده

در مقابل مسير مركزي، برخي از نظريه هاي متقاعدسازي به يك حالت عاطفي مي پرازند كـه بـه   

ايجـاد  ) مـثالً شـادي  (ازي يك حالـت عـاطفي   متقاعدس  هاي ساده اي در زمينة وسيلة آن، عالمت

اي مـي شـوند كـه شـخص آنهـا را بـراي        كند يا سبب براندازي استنباط يا اكتشاف نسبتاً ساده مي

آگهـي هـاي خـدمات    ). 1987، 2براي نمونه چـيكن (دهد  ارزيابي اعتبار پيام مورد استفاده قرار مي

نـد و در آن بـا پـرداختن بـه تصـاوير      عمومي از اين راهبرد بـراي تغييـر نگـرش اسـتفاده مـي كن     

طبـق  . نـد كن هـاي متقاعدسـازي مـي    ورزشكاران و افراد شاخص، سعي در به وجود آوردن عالمت

تـداوم   سـت ا  يي كه بر اساس عاليم پيرامـوني ايجـاد شـده   ها نگرشتحقيقات آزمايشگاهي، تغيير 

مسـيرهاي مركـزي و    بـاره ربحـث د . اند و در مقابل فشارهاي بعدي، كمتر مقاوم بوده داردكمتري 

                                                
١-Inoculation  
٢- Chaiken 
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متقاعدسازي براي ايجـاد تغييـر    فرايندپيراموني متقاعدسازي نشان مي دهد كه شركت فعاالنه در 

بـا  . نگرش پايداري كه بر رفتار تأثير گذاشته و در طول زمان مقـاوم باشـد، امـري ضـروري اسـت     

سـش فعاالنـه در مـورد    هاي مربوط به مـواد مخـدر، پر   ها، مشاركت در بحث استفاده از اين نظريه

اطالعات به دست آمده و سناريوهاي نقش بازي كردن كه در آن، جريان ترك مصرف مواد مخدر 

براي پيشگيري از مصـرف مـواد بـه     1980هاي  اي بود كه در دهه شود، رويه به تصوير كشيده مي

ز و همكـاران،  ؛ مسـكووين 1987، 5نگجا؛ د1984ا، 4، فيالزول3، رنيك2، بيكر1بوتوين(رفت  كار مي

1984.( 

تحقيقـات قابـل مالحظـه اي    . پيوند بين نگرش و رفتار است ها نگرشمسأله ديگر در زمينة تغيير 

رفتار  ها نگرشكه به وسيلة آن  فراينددو الگوي كلي اين . پرداخته استارتباط بين نگرش و رفتار 

  .را هدايت مي كنند، مطرح شده است

عنوان شده است كه همان نظرية عمل مستدل ) 1980(فيش بين  يكي از الگوها به وسيلة آيزن و

كه تصميم بـه انجـام    هاي اعمال خود قبل اين كند كه مردم به استلزام اين نظريه عنوان مي. است

در اين الگو مردم هدف خود را در نظر مي گيرنـد   ،به عبارت ديگر. كنند يك رفتار بگيرد، توجه مي

مثالً اگر مـن مـواد مصـرف كـنم، معتـاد      (ه انجام رفتاري مي زنند و با توجه به هدف خود دست ب

رويكـرد عمـل مسـتدل را    ) توانم آن را ترك كنم؟ شوم؛ آيا اگر مصرف مواد را متوقف كنم، مي مي

زماني مي توان به كار برد كه افراد به قدر كافي برانگيخته شوند و قادر به تجزيه و تحليل سـود و  

  .زيان عمل خود باشند

بيان كرد كـه اغلـب رفتارهـا نسـبت خـود بـه       ) 1990( نقطه مقابل نظرية عمل مستدل، فازيو در

فـازيو عنـوان   . كننـد  نسبتاً خودكـار، رفتـار را هـدايت مـي     فرايندبا يك  ها نگرشخودي هستند و 

مي توانند بدون هر گونه انعكاس يا استدالل انديشـه شـده، رفتـار را هـدايت      ها نگرشكند كه  مي

نگرش، خود بـه خـود بـه واسـطة حضـور صـرف موضـوع        ) 1: افتد كه  مياين اتفاق زماني . كنند

اگـر نگـرش مطلـوب باشـد     . نگرش، ادراك از موضوع را تغيير دهد) 2. نگرش به ذهن خطور كند

                                                
١- Botvin  
٢ - Baker 
٣ - Renick 
٤ - Filazzola 
٥ - Dejong 
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بـراي  . رسـد  موضوع نيز مطلوب و اگر نگرش نامطلوب باشد، كيفيت موضوع نامطلوب به نظر مـي 

تجربـة   سمواد مخدر با هروئين مواجه مي شود، احساسات مثبت بر اسامصرف كنندة  يوقت ،مثال

ـ گذشته، ممكن است به طور خودكار به ذهن بيايد و باعث شود كه شخص مواد را دريافت  در . دكن

احتمـال  سود و زيان استفاده از اين مواد ممكن است اصالً مورد توجه قرار نگيرد يا  يچنين شرايط

  .اثرات منفي آن به فكر فرو رود بارهالني بعد از مصرف مواد، فرد درپس از مدت زمان طو دارد

افتـد يـا    عمـل مسـتدل اتفـاق مـي     فراينـد كـه آيـا    دارد كه در تعيين اين اظهار مي) 1990(فازيو 

كنـد، يعنـي    برانگيختگي خودكار، عوامل انگيزشي و ميزان توانايي شخص نقش مهمي را ايفا مـي 

 ي كه در آنها پيامدهاي شخصي ادراك شـده در سـطح بـااليي قـرار    هاي رفتار گيري براي تصميم

اما وقتـي   ،كنند انعكاس انديشيده شده، رفتار را هدايت مي فراينداحتماالً به وسيله  ها نگرشدارند، 

. شـود  پيامدهاي ادراك شده در سطح پايين باشد، برانگيختگي خود به خودي نگـرش مطـرح مـي   

گيرد و در محيط پـر سـر    جواني كه پيش روي دوستان خود قرار ميبراي مثال در يك ميهماني، نو

  .و صدا از طرف آنها براي استفاده از مواد دعوت مي شود، فرصتي براي فكر و انديشه ندارد

نظرية ديگري كه در زمينة انتقال به حوزة رفتار توجيهـاتي را فـراهم مـي كنـد، نظريـة يـادگيري       

ز قلمروها، نگرش حاصل شده به راحتي بـه رفتـار منتقـل مـي     در برخي ا. است  1اجتماعي بندورا

در مـورد سـوء مصـرف مـواد مخـدر، تغييـر       . شود اما در ديگر قلمروها اين امر نسبتاً پيچيده است

افراد ممكن است نيـاز بـه   . نگرش ممكن است در ايجاد پاسخ هاي رفتاري مطلوب، ناكارآمد باشد

و مقاصد تازه كسـب شـده    ها نگرشداشته باشند تا به جديدي  2و ادراك خويشتن ها مهارتتست 

رفتار جديدي را فـراهم مـي آورد، ايـن رفتـار جديـد       ،به عالوه وقتي يك نگرش. اجازة بروز دهند

نظريه يادگيري شناختي ـ اجتماعي بنـدورا    .تداوم يابد) ها مشوق( ها انگيزشممكن است در غياب 

 .مهيا مي سازد دفراينچهارچوبي را براي فهم اين ) 1986(

ديدگاه يادگيري اجتماعي مانند رويكردهاي مسير مركزي متقاعدسازي، رفتـار ارادي را بـه منزلـة    

، 3روزنسـتاك . (اسـت   داند كه تا حدودي بـه وسـيلة پيامـدهاي شخصـي تعيـين شـده       رفتاري مي

   4استرچر

                                                
١- Bandura, A  
٢ -Self - Perception  
٣-Resenstock  
٤-Strecher  
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تجربـة شخصـي قبلـي،     ممكن است به واسطة) ها ها و تنبيه تشويق(اين پيامدها ). 1988،  1و بكر

هاي اسـتدالل شـناختي   فرايندتجربة مشاهده شده ديگران و يا ممكن است صرفاًَ به عنوان نتيجة 

  ي افراد به عمـل قضـاوت افـراد   ها مهارتهاي عمدة انتقال  يكي از تعيين كننده .نظر قرار گيرند مد

هـاي   مهيا ساختن تمرين). 1982بندورا، (كارآيي و شايستگي خود يا همان خودكارآيي است  بارهدر

هاي قدرتمندي در ايجـاد خودكـارآيي بـه حسـاب      ي ويژه تكنيكها مهارتهدايت شده و آموزش 

يك برنامه آموزشي در بارة مواد مخدر كه عناصر نظريـة يـادگيري اجتمـاعي را بـا اصـل       .آيند مي

. اسـت ) DARE(دكند، برنامة آموزش مقاومت در برابر سوء مصرف موا شركت فعاالنه تلفيق مي

بـود،   آنجلس آنجلس و بخش آموزشگاه متحد لوس اين برنامه كه كار مشترك دپارتمان پليس لوس

هاي پيشگيرانه را براي دانش آموزان كـالس ششـم بـه     افسرهاي پليس را بر آن داشت كه برنامه

ـ (جلسه ترتيب دهد تا به آنها كمك كند فشار همساالن  17مدت  ة مـواد  كه آنها را به سمت تجرب

برخي از ايـن جلسـات آمـوزش     .ندكنو در مقابل آن مقاومت   را شناسايي) شوند مخدر رهنمون مي

پيشگيري، به تهيـه اطالعـاتي دربـارة خطـرات اسـتفاده از مـواد مـي پرداخـت و جلسـات ديگـر           

شركت كننده ها اوقاتي را براي تمرين تكنيك هاي مقاومـت  . كرد هاي تلقيح را اعمال مي تكنيك

هايي براي ايجاد خودكـارآيي، جـرأت ورزي و    طريق سناريوهاي نقش بازي كردن، انجام تمرين از

  .هاي تصميم گيري خردمندانه صرف مي كردندفرايند

توان گفت تحقيقـات نشـان داده اسـت كـه اطالعـات فقـط زمـاني در تغييـر          مي ،به طور خالصه

 ارايـه ته و قادر بـه پـردازش اطالعـات    و رفتار مؤثر واقع مي شود كه مردم انگيزش داش ها نگرش

اما برخـي از عـواملي كـه    . دشوهاي شناختي و عاطفي  شده باشند و اين پردازش منجر به واكنش

  :سبب شكست انتقال دانش يا نگرش حوزه رفتار مي شود عبارتند از

هـا   است ممكن است بـه نظـر ديافـت كننـده      دانشي كه درباره مبارزه با موادمخدر كسب شده  )1

هـاي نـامطلوب    هـاي مطلـوب بـه واكـنش     به جـاي واكـنش   احتمال داردشود يا  گر نامربوط جلوه

  .شود   منجر

حتي اگر تغيير نگرش مثبتي حاصل شود اين تغييرات ممكن است مبتنـي بـر عاليـم پيرامـوني      )2

 .ساده باشد نه بر اساس پردازش پيچيدة پيام

                                                
١-Becker  
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و  هـا  مهـارت شود، افراد ممكن اسـت فاقـد   حتي اگر تغيير نگرش به وسيلة مسير مركزي ايجاد  )3

 .عمل باشند  اعتماد به نفس الزم براي انتقال نگرش هاي جديد به حوزة

هـاي انگيزشـي كـه سـبب مـي شـود        تعيين كننـده  ترين مهمشد يكي از   كه قبالً گفته طور همان

صي بيشـتر  اگر ارتباط شخ. شخص دربارة پيام فكر كند ارتباط شخصي ادراك كنندة آن پيام است

شده برانگيخته شده و آن را با عقايد موجـود خـود در هـم     ارايهباشد، افراد براي بررسي اطالعات 

د يـا از  وممكـن اسـت ناديـده گرفتـه شـ      ها پيامآميزند اما وقتي ارتباط ادراك شده پايين باشد،  مي

ي ضد ها پيامبسياري از مردم ممكن است احساس كنند كه . طريق عاليم پيراموني پردازش شوند

هدف عمدة هر راهبرد  ،بنابراين. مواد مخدر به آنها ارتباطي ندارد يا پيامدهاي كمي براي آنها دارد

افزايش انگيزش مردم براي فكر كـردن دربـارة   : عبارت خواهد بود از آموزشي مبارزه با مواد مخدر

به تحقيقـاتي كـه    ،نهايت در. ها پيامي ضد مواد مخدر از طريق افزايش ارتباط شخصي اين ها پيام

  :مي شود اي در زمينة موضوع اين پژوهش صورت گرفته است اشاره

مبتني بر اطالعات در مورد الكل، داليـل نوشـيدن   را  اي هبرنام) 1982(3و چان 2، شپارد1گوداستات

تـي ايـن   وق. كردند ارايهبه دانش آموزان  ،مي داد ارايه... الكل، اثرات الكل بر خانواده و رانندگي و 

دانش آموزان با دانش آموزان گروه گواه مقايسه شـدند، مشـاهده شـد كـه افـراد گـروه آزمـايش        

  .اما تغيير نگرش معني داري از خود نشان ندادند ،اطالعات زيادي دربارة الكل كسب كرده بودند

        6و والفـيش  5، پيـپ 4پس از بررسي جامع برنامه هاي آموزشي دربارة الكـل و مـواد مخـدر كينـدر    

مـواد مخـدر    بـاره نتيجه گرفتند كه گرچه برنامه ها در افزايش دانش شركت كننـدگان در ) 1980(

موفقيت آميز بودند، اما شواهد اندكي وجود داشت كـه در تغييـر نگـرش و رفتـار مـوفقيتي داشـته       

  .باشند

                                                
١- Gookstadt 
٢-Sheppard 
٣- Chan 
٤-Kinder 
٥-Pape 
٦-Walfish 
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خدر نشان داد كـه  و ديگران در زمينة تأثير تبليغات بر استعمال مواد م 1تحقيق ايزر ،1978در سال 

كنندگان باعث درمان ايشـان   ايجاد نگرش منفي در بارة اعتياد و ترك آن در عدة زيادي از مصرف

  .شده است

بر روي نوجوانان معتاد تحت معالجه، اختالف فاحشـي بـين نگـرش    ) 1992( 2در تحقيق استوسل

مـوزش تـأثير زيـادي بـر     شد و نتيجه گرفته شـد كـه آ     اين گروه با گروه همتاي غيرمعتاد مشاهده

اثـر مهمـي در نگـرش افـراد معتـاد نسـبت بـه اعتيـاد و          ،نگرش داشته و اطالعات ناقص و غلط

  .مخدر دارد مواد

  :فاكتورهاي مؤثر در ترك اعتياد نتايج زير حاصل شد زمينهدر  3كند و باالخره در تحقيق

  .مخدر مصرف مواد همبستگي مثبت بين نگرش نسبت به موادمخدر و ميزان موفقيت در عدم -1

 .همبستگي مثبت بين پذيرش معنويت و نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر -2

 .ي مثبت و مؤثر در ايجاد تركها مهارتهمبستگي مثبت بين پذيرش معنويت و تقليد  -3

كليـپ و كاريكـاتور بـر نگـرش      ،با عنوان تأثير تبليغات به صورت فيلم) 1375(در پژوهش پناهي 

وم بهزيستي و توانبخشي كه به صورت طرح شبه آزمايشي پـيش آزمـون ـ    دانشجويان دانشگاه عل

شد كـه هـر دوي فـيلم و كاريكـاتور       بدون گروه كنترل انجام شد، چنين نتيجه گرفته ،پس آزمون

  .ده استكرتر  نگرش دانشجويان نسبت به اعتياد را منفي

آموزان دبيرستاني نسـبت بـه    در زمينة ميزان آگاهي و رابطة آن با نگرش دانش) 1361(پورغالمي 

طبق اين مطالعه جنس در ميزان آگاهي و نگـرش دانـش آمـوزان تـأثير     . اعتياد مطالعه كرده است

. نداشته است، برعكس سن نقش مهمي در ميزان آگاهي و نوع نگرش دانش آموزان داشـته اسـت  

تـري نسـبت بـه    دانش آموزان هر قدر كه از شروع سنين نوجواني باالتر مي روند نگـرش منفـي   

  .اعتياد پيدا مي كنند

اثر تماشاي فيلم هدايت كننده بر تغييـر مكـان كنتـرل و    ) 1376محمدخاني، (در مطالعه اي ديگر 

طرح پژوهش، طرح پيش آزمـون  . سوگيري نسبت به اعتياد در آينده مورد بررسي قرار گرفته است

كه تماشاي فـيلم در گـروه    رغم آن بهه ها نشان داد ك تحليل يافته. ـ پس آزمون با گروه كنترل بود

                                                
١-Eiser 
٢-Stoessel , R 
٣-Kondo, C 
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ولـي تفـاوت معنـاداري     ،ده بودكرايجاد ن) بيروني ـ دروني (آزمايشي تغيير در مكان كنترل عمومي 

د، بـدين  شبين گروه كنترل و گروه آزمايشي در توجيه علل اعتياد با توسل به علل بيروني مشاهده 

داده شده بودند نسبت بـه گـروه كنتـرال     ارمعني كه آزمودني هايي كه در معرض تماشاي فيلم قر

سوگيري آنها نسبت به اعتيـاد در   ،همچنين. براي توجيه اعتياد بيشتر به علل بيروني متوسل شدند

آينده حكايت از احساس بي كنترلي و درماندگي و عـدم اطمينـان از وضـعيت خـود و خـانواده در      

  .اعتياد بود زمينه

تـأثير آمـوزش همگـاني اعتيـاد در     نيـز  ) 1375(زنجـان    سـتان معاونت پيشگيري ادارة بهزيسـتي ا 

كـه آمـوزش    دهـد  مـي نشان اين بررسي نتايج . داده است پيشگيري از اعتياد را مورد پژوهش قرار

رسـانده   درصـد  52بـه   درصد 20همگاني اعتياد، آگاهي مردم از الگوي صحيح رفتاري را از حدود 

  ).ه با مواد مخدربه نقل از گزارش ويژه ستاد مبارز(است 

همچنين در يك پژوهش ، تأثير آموزش و مشاورة گروهي بر تغيير نگرش معتادان نسبت به مـواد  

حاكي از آن بـود كـه آمـوزش بـر تغييـر      به دست آمده نتايج . مخدر مورد مطالعه قرار گرفته است

اراي چنـين  ولـي مشـاورة گروهـي د    ،نگرش نسبت به اعتياد در بين معتادان تأثيري نداشته اسـت 

  ).1375ستاد مبارزه با مواد مخدر، (تأثيري بوده است 

تأثير آموزش و مشاورة گروهي بر تغيير نگرش معتادان نسـبت  ) 1378(اخالقي جوزاني   در نهايت،

طبق پژوهش او موعظه، نصحيت و پند و اندرز ميـان  . به مواد مخدر را مورد بررسي قرار داده است

ي خود و بدون در نظر گرفتن حاالت روانـي و وضـع خـانوادگي معتـاد،     عواقب شوم اعتياد به خود

پژوهشگر چنـين نتيجـه گيـري     ،به هر حال. تأثيري در تغيير نگرش هاي معتاد ايجاد نخواهد كرد

كرده است كه بهترين راه كمك به معتاد براي عدم مصرف، تغيير نگرش و ايجاد نگرش منفي بـه  

  .توان آن را فراهم ساخت ميدرماني مواد مخدر است كه از راه گروه 
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  وش تحقيقر

  ها  آزمودني

نفر دختر  63(نفر دانش آموز دختر و پسر دبيرسستاني بودند  124شركت كنندگان در اين پژوهش 

يكي (اي، دو دبيرستان  اي چند مرحله گيري خوشه با استفاده از روش نمونهكه ) نفر پسر 61و 

با . تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند 7هاي منطقه  بين دبيرستاناز  )دخترانه و يكي پسرانه

نفر در نظر گرفته  15در مطالعات آزمايشي حجم نمونه در هر گروه حداقل   معموالً كه اينتوجه به 

نفر  21در گروه آزمايشي فيلم مستند؛ نفر  21(گروه  3، از هر دبيرستان )1378دالور، (مي شود 

جدول . گروه انتخاب شدند 6نفر شامل  124جمعاً ) گروه كنترلنفر  21كاتور و گروه آزمايشي كاري

  .دهد نشان مي ها گروهها را به تفكيك جنسيت و  تعداد آزمودني 1 شماره

  

  ها گروهفراواني و درصد آزمودني ها به تفكيك جنسيت و :  1جدول شماره 

  جنسيت 

 گروه  

 ها گروهجمع فراواني  پسر دختر 

  درصد  فراواني  درصد  يفراوان

 42 4/34 21 3/33 21 كنترل 

 41 8/32 20 3/33 21 فيلم

 41 8/32 20 3/33 21 كاريكاتور

 124 100 61 100 63  جمع

  

  ابزار پژوهش 

پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش بـه   ) :هاي الف و ب فرم(مقياس نگرش سنج اعتياد 

 مـاده اسـت كـه    64و جمعـاً   مـاده  32كـدام داراي   كه هـر  استصورت دو فرم موازي الف و ب 

سازنده پرسشـنامه بـراي سـاختن آن از روش    . توسط محمد علي نظري ساخته شده است باشد مي

هاي مساعد يا نگرش مثبت به هـر يـك از    مادهگونه كه در مورد  بدين. ليكرت استفاده كرده است

، 5به ترتيب نمـره هـاي   » م و كامالً مخالفمكامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالف«هاي پاسخ

هاي نامساعد يا نگرش منفـي، نمـره گـذاري بـه ترتيـب       در مورد آيتم. داده شده است 1، 2، 3، 4

كامالً مـوافقم، مـوافقم، نظـري نـدارم، مخـالفم و      «هاي يعني به پاسخ. معكوس انجام گرفته است



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □132 
 

 

پس نمره هر فرد عبارت است . داده شده است 5و  4، 3، 2، 1به ترتيب نمره هاي » كامالً مخالفم

بنابراين هم در فرم الف و هم در فرم ب حـداقل نمـره فـرد    . از مجموع نمرات فرد در كل مقياس

نشـان دهنـدة    96و نمـره  ) نگرش كامالً مثبت( 160و حداكثر نمرة فرد ) نگرش كامالً منفي( 32

  .نگرش خنثي است

يعني از نظر چنـد داور   2ي تعيين اعتبار آن از اعتبار صوريپرسشنامه برا هسازند: مقياس 1اعتبار

صالحيت دار استفاده كرده است، بدين صورت كه براي بررسي اعتياد صوري آيتم هاي مقيـاس و  

نيز بررسي قـوت و ضـعف آيـتم هـا از نظـر دانشـجويان فـوق ليسـانس، دكتـري و نيـز اسـاتيد            

اعتيـاد مقيـاس     اتفـاق، نظـر مسـاعدي دربـارة     است كه همگي آنهـا بـه   كرده ي استفادهشناس روان

  .اند شده داشته ساخته

از دو روش ضريب آلفا و پايـايي  ) همساني دروني(معموالً براي بررسي پايايي  :مقياس 3پايايي

سازندة پرسشنامه  براي تعيين پايايي آن از روش آلفاي كرونبـاخ  . آزمونهاي همتا استفاده مي شود

  .محاسبه شده است 86/0و در فرم ب برابر  81/0ب آلفا در فرم الف برابر ضري. استفاده كرده است

بود كه به دو قسمت تقسـيم شـده اسـت    ماده  64همانگونه كه اشاره شد، فرم اوليه مقياس داراي 

  : استنتيجة بررسي موازي بودن دو فرم به شرح زير .تا در مقياس، دو فرم موازي به دست آيد

  . 76/5با انحراف استاندارد  23/65لف برابر ميانگين نگرش در فرم ا )1

 .3/16با انحراف معيار  23/65ميانگين نگرش در فرم ب برابر  )2

فـرم الـف بـه همـان      72/0يعني بـه احتمـال    72/0همبستگي بين دو فرم الف و ب برابر با  )3

نمونه اي از سـواالت هـر دو   به اكنون . ميزان وضعيت نگرش فرد را مشخص مي سازد كه فرم ب

 :شود ه مياشارفرم 

  

  

   :فرم الفت سئواالنمونه 

  .به نظر من افرادي كه معتاد مي شوند دليلي قانع كننده براي كارخود دارند -

                                                
١-Validity  
٢- Face validity  
٣-Reliability  
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 .فرد معتاد زندگي پوچ و بي معنايي دارد -

 .افرادي كه از نظر اجتماعي در سطح بااليي هستند، معتاد مي شوند -

  :فرم بت سئواالنمونه 

  .اني انسان در برابر خواسته هايش استاعتياد نشان دهندة ناتو -

 .آنهايي كه به استقالل فكري رسيده اند به اعتياد روي مي آورند -

 .افزايش دهد مسايلمواد مخدر مي تواند درك ما را از  -

يكـي از متغيرهـاي مسـتقل پـژوهش عبـارت اسـت از يـك سـري         بـه عنـوان    :فيلم مسـتند 

علـل   بـاره نوجوانان و جوانان معتاد در بويژهود معتادان، هايي كه با خانوادة افراد معتاد و خ مصاحبه

اين فـيلم  . ي ديگر صورت گرفته استها موقعيتبه اعتياد كه در مراكز بازپروري و در  گرايش آنان

دقيقه اي با همكاري صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي و      50به صورت مستند و در قالب فيلم 

ده است كه محقق آن را از ستاد مبارزه با مـواد مخـدر   معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي تهيه ش

   .تهيه كرده است

متغير مستقل پژوهش عبارت است از يك سري اشكال و تصاوير بـه صـورت    دومين: كاريكاتور

هـاي   اين مجموعه توسط كاريكاتوريسـت . ي داشتكاريكاتور كه محتواي ضد اعتياد و مواد مخدر

پژوهشـگر تعـدادي از ايـن    . كتـابي مـدون در آمـده اسـت    دنيا طراحـي شـده و بـه صـورت       زبدة

تعـداد كـل   . آوري كـرده اسـت   كاريكاتورها را انتخاب و تعدادي ديگر را نيز از منـابع ديگـر جمـع   

  .عدد بود كه همگي از ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه شده است 30شده  ارايهكاريكاتورهاي 

  

  شيوة اجرا و طرح پژوهش

بعـد از انتخـاب دو دبيرسـتان    . اسـت ـ پس آزمون با گروه كنترل  آزمون پژوهش، پيش نوع روش

بـه  ) دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل(نفري  21در هر دبيرستان سه گروه ). پسرانه و دخترانه(

انتخـاب  ) سوم و شامل پايه هاي اول، دوم(كالس  3از هر دبيرستان . صورت تصادفي تشكيل شد

تـا از هـم جـدا شـدند و از      7تـا   7نفر  21سپس اين . فر گزينش شدندن 21و از هر پاسه كالسي 

شـته و   و هـاي سـن   د كه با اين كار عامـل شنفري تشكل  21ي ها گروه ،نفر از هر پايه 7تركيب 

  :دشمراحل زير اجرا  و درپاية كالسي كنترل 

  .دندشسه گروه انتخابي به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل تقسيم  -1



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □134 
 

 

هاي خالي  ، گروه فيلم به اتاق تلويزيون، گروه كاريكاتور به يكي از اتاقها گروهبعد از تشكيل  -2

 .ها هدايت شدند و بي سروصدا و گروه كنترل نيز به يكي از كالس

ها، فيلم و كاريكاتورها توضيحات الزم داده شد و بـر محرمانـه    درمورد طرح پژوهش، مقياس -3

 .ها تأكيد شد ماندن پاسخ

از آنجايي كـه الزم  . دشهاي سه گروه توزيع  فرم الف مقياس نگرش سنج اعتياد بين آزمودني -4

ها توصيه شد كه هر كس شماره خود  لذا به آزمودني ،دشوبود فرم الف از فرم ب مقياس شناسايي 

 .د تا به پرسشنامه فرم ب همان شماره پاسخ دهدكندر مقياس الف را يادداشت يا حفظ 

ولـي   ،قرار گرفتنـد ) فيلم مستند و كاريكاتور(آزمايش در معرض متغيرهاي مستقل ي ها گروه -5

 .دشبر گروه كنترل هيچ متغيري اعمال ن
 .دشدر مرحله آخر بعد از حدود دو هفته، فرم ب مقياس هر سه گروه اجرا  -6

  

  پژوهشنتايج ها و  يافته

  .است ان نسبت به اعتياد مؤثرآموز فيلم مستند با مضمون ضد اعتياد بر نگرش دانش: فرضيه اول

  .است كاريكاتور با مضمون ضد اعتياد بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مؤثر: فرضيه دوم

وابسته براي مقايسة ميانگين ها استفاده شـد   tهاي اول و دوم از آزمون آماري  براي آزمون فرضيه

  .ستشده ا ارايه 2كه نتايج آزمون هر دو فرضيه در جدول شمارة 

  نتايج آزمون فرضيه هاي اول و دوم: 2شمارهجدول 
  آمار

 گروه

 تعداد

 نمونه 

ميانگين 

 ها تفاوت

انحراف استاندارد 

 ها تفاوت

t درجه  محاسباتي

 آزادي 

سطح 

 معناداري 

  فيلم مستند 

X2 - X1 
41 9/5 86/12 94/2 - 40 005/0 

  كاريكاتور

X2 - X1  
41 24/7 66/8 46/5 - 40 000/0 

وابسـته محاسـبه شـده     tشـود در مـورد فرضـيه اول، مقـدار      كـه در جـدول ديـده مـي     رطو همان

 ،در نتيجـه . اسـت تـر   بزرگ) 704/2(جدول  tكه قدر مطلق اين مقدار از مقدار  است -94/2برابر



 
 
 
 

 
 
 
 

  135 □ بررسي تأثير محتواي ضد اعتيادي فيلم و كاريكاتور
 

  

اطمينان مي توان گفت كـه فـيلم    درصد 99فرض صفر رد و فرض تحقيق تأييد مي شود، يعني با 

  .ياد بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مؤثر استمستند با مضمون ضد اعت

 tكه قدر مطلق اين مقـدار از مقـدار    است -46/5وابسته محاسبه شده  tفرضيه دوم، مقدار  بارهدر

فرض صفر رد و  ،در نتيجه. استتر  بزرگ 01/0در سطح آلفاي  40با درجه آزادي ) 704/2(جدول 

اطمينـان مـي تـوانيم بگـوئيم كـه كاريكـاتور بـا         رصـد د 99يعني با . فرض تحقيق تأييد مي شود

  .مضمون ضد اعتياد بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مؤثر است

  .آموزان نسبت به اعتياد متفاوت از تأثير كاريكاتور است تأثير فيلم مستند بر نگرش دانش: فرضيه سوم

  .آموزان پسر است متفاوت  از دانشآموزان دختر   تأثير كاريكاتور بر نگرش دانش: چهارم  فرضيه

  .آموزان پسر است تأثير فيلم مستند بر نگرش دانش آموزان دختر متفاوت از دانش: فرضيه پنجم

براي آزمون فرضيه هاي سوم، چهارم و پنجم تحقيق، ابتدا يك آزمون تحليل واريـانس دو طرفـه    

و جنسيت به فرضيه هاي چهـارم   ها گروهمحاسبه شد تا در صورت معني داري تعامل بين ) 2×3(

 ارايـه  3خالصه نتايج تجزيه و تحليل واريانس دو طرفه در جدول شـماره   ؛و پنجم پاسخ داده شود

  .شده است

  

  خالصه تجزيه و تحليل واريانس دو طرفه براي آزمون :  3شمارهجدول 

  فرضيه هاي سوم ، چهارم و پنجم

مجموع مجذورات  منابع تغيير

SS 

 درجه آزادي

df 

 ميانگين مجذورات

Ms 

F  سطح معني

 داري

  03/0* 62/3 37/370 2 74/740 گروه 

 37/0 81/0 82/82 1 82/82  جنسيت 

 46/0 78/0 77/79 2 54/159  جنسيت ×گروه

   ESS(  5/12057 118 18/102(خطا 

    123 93/13037 كل

وه كنتـرل، كاريكـاتور و   حاكي از آن است كه بين سه گر 3درباره فرضيه سوم نتايج جدول شماره 

داري  تفـاوت معنـي   F=  3/62و  97/0فيلم مستند در نگرش نسبت به اعتياد در سـطح اطمينـان   

براي اين كه معلوم شود بين كدام دو گـروه تفـاوت معنـي دار اسـت از آزمـون تـوكي       . وجود دارد



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □136 
 

 

ر در سـطح اطمينـان   كاريكاتوهاي كنترل و  استفاده شد و نتيجه اين آزمون نشان داد كه بين گروه

ولي بين گروه فيلم با گـروه كاريكـاتور و نيـز گـروه فـيلم بـا        ،معني داري وجود دارد تفاوت 97/0

  .كنترل تفاوت معني داري وجود ندارد

نشان مي دهد كه بين دختـران و   3جدول شماره  نيز فرضيه هاي چهارم و پنجم بارهدر  ،همچنين

و نيـز  ) 37/0آلفـاي    F=81/0با (معني داري وجود ندارد  پسران در نگرش نسبت به اعتياد تفاوت

بــدين ترتيــب ). 46/0و آلفــاي  F=  78/0بــا ( يســتتعامــل بــين گــروه و جنســيت معنــي دار ن

هاي چهارم و پنجم رد شدند، بدين معني كه تأثير كاريكاتور و فيلم مستند بر نگرش دانـش   فرضيه

  .ده استآموزان دختر متفاوت از دانش آموزان پسر نبو

  

  گيري بحث و نتيجه

يعني نتيجه  ؛تأييد شدند تحقيق حاضرهاي اول و دوم  د فرضيهشو ميكه مالحظه  طور همان

محتواي ضد اعتياد بر نگرش دانش آموزان نسبت به  كه فيلم مستند و كاريكاتور باشود  گرفته مي

) 1377(پناهي كه در بخش پيشين پژوهش مالحظه شد، پژوهش  همچنان. اعتياد مؤثر است

نسبت به اعتياد تغيير را فيلم كليپ وكاريكاتور نگرش دانشجويان  نشان داد كه تبليغات از نوع

  . كند ميتر  و منفي دهد مي

يي را در طرح پژوهشي ها تفاوتتوان  ولي مي ،يج پژوهش حاضر استااين نتيجه همخوان با نت

بدون گروه (هش پناهي از نوع شبه آزمايشي رفته در پژو آنها يافت، به اين صورت كه طرح به كار

پس نتايج طرح حاضر معتبرتر از . استحاضر يك طرح كامالً آزمايشي  تحقيقه ك در حالي) كنترل

  .رسد به نظر مينتايج طرح پناهي 

كه تفاوت فاحشي بين نگرش نوجوانان معتاد و غير معتاد مالحظه شددر پژوهش استوسل نيز 

تأثير زيادي در نگرش داشته است كه اين نيز مطابق با يافته هاي  وجود داشت و آموزش نيز

  .پژوهش حاضر است

ي ستاد مبارزه با موادمخدر، معاونت پيشگيري ادارة بهزيستي زنجان، اخالقي ها پژوهشدر 

كيندر وهمكاران ظاهراً تغيير نگرش حاصل نشده بود و آنها  جوزاني، گوداستات و همكاران و

  مطابقت بودند و اين ظاهراً با نتايج پژوهش حاضر   دانش و آگاهي افراد شده يشصرفاً موجب افزا

  .ندارد
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شد،  ليدر اينجا بايد بين افزايش دانش و آگاهي از يك طرف و ايجاد تغيير نگرش و رفتار تمايز قا

. يعني نمي توان گفت كه هميشه كسب دانش و آگاهي منجر به تغيير نگرش و رفتار خواهد شد

يقات معاصر بر اين نكته تأكيد دارند كه تغيير نگرش بستگي به روشي دارد كه در آن پيام تحق

د تا براي شومتقاعد كننده به طور منحصر به فردي با مهارت تركيب يافته، ارزيابي و تفسير 

  .دشوو موجب تغيير نگرش  كندشخص برخي معاني روانشناختي ايجاد 

 حتيا نامطلوب و يار، تصورات و عقايدي را كه مطلوب اطالعات دريافت شده ممكن است افك

تر باشد به همان اندازه بيشتر  اطالعات هر چه نامطلوب ،همچنين. به راه اندازند ،خنثي هستند

  .كه در جهت مخالف انتظار تغيير يابند تغيير نيابند يا اين ها نگرشاحتمال دارد كه 

مختلفي را پديده آورد اين اطالعات بايد يكپارچه وقتي اطالعات دريافت شده، افكار و احساسات 

شده و در حافظه ذخيره شوند، در اين زمان است كه مي توانيم انتظار عمل را از شخص داشته 

  .باشيم

اما به طوركلي الگوهاي متقاعدسازي عقيده دارند كه امكان ندارد تنها با آزمايش كردن دانش 

ها  ي بر عليه مواد را اثر بخش دانست، بلكه تفسيرها وادراكا كسب شده از ارتباطات، مبارزة رسانه

  .منحصر به فرد شخص از پيام  داراي اهميت فراواني است

اي همانند فيلم مستند، بيشتر توجه خود را معطوف  هاي تبليغ رسانه رسد كه اكثر شيوه به نظر مي

اي،  ستند و ديگر مبارزات رسانهاند تا تغيير نگرش و رفتار در فيلم م دهكرافزايش و تغيير دانش 

هايي از قبيل نادم شدن معتاد، ترك اعتياد از سوي معتاد كار كشته، توجه  توليد كنندگان، صحنه

به قاچاقچي مواد مخدر و نظاير آن را با اين هدف كه هيچ گاه در توبه به روي افراد بسته نيست 

اين  كه اينغافل از  ،گذارند را به نمايش ميو معتادان اگر همت كنند مي توانند سالم زندگي كنند، 

الي آنها به افراد جامعه و بويژه به جوانان و نوجوانان  هاي بيشمار ديگر در البه ها و صحنه صحنه

اين پيام ها . تواند سود سرشاري داشته باشد و غيره موادمخدر ميتهيه آموزش مي دهند كه شيوة 

دهند ولي نگرش نسبت به اعتياد را نه تنها منفي نكرده  مي و آن را افزايش دهد ميدانش را تغيير 

و احتماالً جوانان و نوجوانان را به تجربه استفاده از مواد  باشد  دهكربلكه ممكن است مثبت  ،است

تواند  هر برنامة تبليغي مي تواند دانش افراد را افزايش دهد ولي الزاماً نمي ،بنابراين. كند ميهدايت 

  .دشور نگرش و رفتار منجر به تغيي



  

 
 
  

 
 
 

  اعتياد پژوهي □138 
 

 

در پژوهش فوق و . همچنين در پژوهش محمدخاني، فيلم مكان كنترل اعتياد را بيروني كرده بود

ولي در جهت عكس، يعني در  پژوهش حاضر است پژوهش حاضر فيلم در مخاطبان تأثير گذاشته 

اد كرده بود ها ايج ولي در پژوهش محمدخاني اين فكر را در آن است را منفي كرده شفيلم نگر

بنابراين سازندگان فيلم هاي ضد اعتياد بايد توجه . كه علل اعتياد را در بيرون از خود جستجو كنند

ند، چرا كه در اين صورت كنكنند كه محتواي فيلم طوري نباشد كه مكان كنترل افراد را بيروني 

 باره البته در. فتار خواهند شدافراد علت اعتياد را در بيرون از خود دانسته و به راحتي در دام آن گر

  .تأثير فيلم و كاريكاتور مقبوليت و تخصص پيام دهنده هم تأثير زيادي دارد

بر طبق . است كه كاريكاتور تأثير بيشتري از فيلم داشتهدهد  نيز نشان ميسوم   فرضيهنتيجه 

د از منبع پيام متقاعد مطالعات، ميزان برانگيزانندگي پيام و ايجاد ترس بر ميزان تأثير پذيري افرا

هنگامي كه افراد از موضوعي ترسانده شوند، ترس بسيار شديد موجب فعال . كننده تأثير مي گذارد

د كه در اين صورت مخاطبان ترسيده و به راحتي از توجه به پيام شو هاي دفاعي مي شدن مكانيزم

مثالً (ختلف يك هيجان پس در اينجا تأثير سطوح م). 1988جنس و فشباخ، (خودداري مي كنند 

به نظر مي رسد كه اگر پيام با ترس ماليم مطرح شود بيشترين تأثير را در . مطرح مي شود) ترس

  .تغيير نگرش خواهد داشت

كه، در فيلم مستند احتماالً غالب افراد در سطح  پس يك دليل براي تأثير بيشتر كاريكاتور اين

ولي  ،اند واكنش هاي دفاعي را در مخاطبان بر انگيزدبااليي تهديد مي شوند كه اين مسأله مي تو

در كاريكاتور به خاطر شكل طنز آميز و ماليمش چنين نيست و اين باعث تحريك عالقه و 

  .دشو انگيزش مخاطبان مي

ها از آنها خواست كه عالوه بر  ها به آزمودنيكاريكاتور ارايهكه، محقق به هنگام  اين دليل ديگر

، جمالتي را راجع به هر يك از كاريكاتورها به نويسند كه به نظر محقق اين مشاهده دقيق آنها

ها شود و در نتيجه نگرش آنها، را نسبت به  موجب دقت و عمق بيشتر آزمودني تواند مسأله مي

  .تر كند اعتياد در مقايسه با فيلم منفي

آموزان پسر و دختر  ش دانشبر نگرهاي پژوهش اين بود كه تأثير فيلم و كاريكاتور  از ديگر يافته

به طور كلي جنس در ميزان آگاهي و نوع نگرش ) 1361(در پژوهش پورغالمي . نبود  متفاوت

هاي چهارم و پنجم با پژوهش پورغالمي  پس يافته هاي فرضيه. آموزان تأثير نداشته است دانش

المي رابطة گونه كه پژوهش پورغ بدين. مطابقت دارد ولي از نظر روش با هم فرق دارند
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و رابطه علت و معلولي را  است شييولي پژوهش حاضر به صورت آزما ،سنجد همبستگي را مي

  .رسد پژوهش حاضر معتبر تر به نظر مي ،بنابراين. سنجد مي

برخي از عوامل ديگر مانند عوامل شخصيتي يا عوامل موقعيتي مانند همنوايي، تأثير افراد گروه بر 

تأثير  زمينهر يك عضو، فشار گروهي و همانند سازي نيز مي تواند در اين يكديگر، تأثير اكثريت ب

برخالف باور كلي كه زنان بيش از مردان مستعد متقاعد شدن هستند،  ،به عنوان مثال. گذار باشد

مطالعات اخير حاكي از اين است كه در يك زمينة معمولي نگرش زنان و مردان تمايلي تقريباً 

 . )1981، 2و كارلي 1ايگلي(ش نشان مي دهند ه تغيير نگرببرابر 

ت مربوط به سئواال بارهدر تحقيقي معلوم شد كه زنان در. همنوايي نيز مي تواند تأثير گذار باشد

ت مربوط به زنان بيشتر با زنان سئواالكنند و مردان در  مردان بيشتر با مردان همنوايي مي

رسد  به نظر مي. ي بين دو جنس وجود نداشتت خنثي تفاوتسئواالاز نظر . كنند همنوايي مي

ي مختص به يك جنس خاص نيست و هر دو نمسأله مواد مخدر هم يك مورد خنثي باشد، يع

  .اند جنس به طور يكسان از كاريكاتور و فيلم تأثير پذيرفته

 ي باشد، يعني اين احتمال وجود دارد كه در داخلزعلت احتمالي ديگر مي تواند مسأله همانند سا

  .باشد ههر يك از دو جنس همانندسازي با گروه در تك تك افراد به وقوع پيوست

چنين نتيجه گيري مي شود كه قابل اعتماد بودن منبع پيام، عناصر و محتواي پيام،  در نهايت،

اهداف مشخص پيام، تكرار و ميزان برانگيزانندگي پيام، خصوصيات پيامگيران، عوامل موقعيتي و 

شناختي، عاطفي (نند همنوايي، همانندسازي، فشار گروهي، چند بعدي بودن پيام درون گروهي ما

لذا . مواد مخدر نقش بسزايي دارند بارهدر بويژهدر اثر بخشي پيام متقاعد كننده ... و ) و رفتاري

چگونه  شود داده ميد برنامه هايي كه براي پيشگيري از مصرف مواد مخدر ترتيب شو معلوم مي

  .ه باشند و چه مشكالتي را تحمل بكنندبايد ماهران

  پيشنهادات

ند و بيش از يك ابزار شو ارايهي بعدي فيلم مستند و كاريكاتور بيش از يك بار ها پژوهشدر  )1

  .اندازه گيري به كار برده شود

                                                
١-Eagly 
٢-Carlie 
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فيلم و كاريكاتور و پس آزمون فاصله وجود  ارايهپس از پيش آزمون حداقل يك ماه بين  )2

 .داشته باشد

ت بعد از اجراي پس آزمون پس از سه، شش و دوازده ماه يك ارزيابي مجدد صورت بهتر اس )3

 .گيرد تا امكان بررسي تأثير درازمدت فيلم و كاريكاتور برنگرش فراهم آيد

به نظر مي رسد كه صفات شخصيتي بر نگرش و ميزان تأثير پذيري افراد از تبليغات رسانه  )4

 .استد اي مؤثر باشد كه مطالعة آن جالب و مفي

اعتياد و مواد مخدر مانند كليپ  بارهپيشنهاد مي شود تا ساير تبليغات رسانه اي موجود در )5

 .گيردشعارهاي تبليغاتي، فيلم سينمايي و غيره مورد بررسي قرار 

 .بر روي ساير مقاطع تحصيلي و ديگر افراد جامعه نيز انجام شود ها پژوهشاين قبيل  )6

 .انجام گيرد ها پژوهشونه گ در ساير مناطق تهران نيز اين )7

يك پژوهش اختصاصي با هدف مقياس سازي براي سنجش نگرش نسبت به اعتياد و مواد  )8

 .ي بعدي هموار سازدها پژوهشمخدر انجام گيرد تا راه را براي 
 

  اي با هدف پيشگيري از اعتياد هاي رسانه پيشنهاد براي توليدكنندگان برنامه

  .يت قرار گيرندوها از سوي ديگر در اول و و خانوادهمخاطبان جوان و نوجوان از يك س )1

 .هاي پيشگيرانه همواره بايد بين ابعاد هنري و ابعاد آگاهي بخش تعادل ايجاد كنند برنامه )2

براي كسب موفقيت هر برنامة مبارزه با اعتياد، ايجاد انگيزش در فرد براي توجه به برنامه  )3

 .ضروري است

پيچيدگي،  هر نوع .ت خود، ضرورتاً بايد ساده و قابل فهم باشداي براي كسب موفقي پيام رسانه )4

 .اعم از پيچيدگي در ساختار يا موضوع، كار هنري را از مسير اصلي خود منحرف خواهد ساخت

 .پيام تبليغاتي و رسانه اي زماني موفق خواهد بود كه قادر باشد مخاطب را با خود درگير سازد )5

  .قة مخاطبان نزديك باشدپيامي را طراحي كنند كه به عال )6
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تأثير آمـوزش و مشـاورة گروهـي بـر تغييـر       ).1378(؛ اخالقي جوزاني، ابوالقاسم )1

  .بهزيستي: اصفهان. نگرش معتادان نسبت به مواد مخدر
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پايان نامه كارشناسـي مـددكاري دانشـگاه علـوم     . بهزيستي و توانبخشي نسبت به اعتياد

 .تهران. بهزيستي و توانبخشي

مطالعة ميزان آگـاهي و رابطـة آن بـا نگـرش دانـش      ، )1361(پريوش  پوغالمي، )5

پايـان نامـه كارشناسـي     .آموزان دبيرستاني نسبت به اعتياد به موادمخـدر در تهـران  

 .شگاه علوم پزشكي ايرانارشد، دان

 . مباني نظري و عملي پژوهش در علو م انساني و اجتماعي) 1378. (دالور، علـي  )6

 .رشد: تهران

ي و علــوم شناســ رواناحتمــاالت و آمــاري كــاربردي در ). 1378.(دالور، علــي  )7

 .رشد: تهران. تربيتي

تغييـر   تأثير آمـوزش و مشـاورة گروهـي بـر    ) . 1375.(ستاد مبارزه با مواد مخـدر   )8

 .نگرش معتادان نسبت به مواد مخدر، تهران

 .دوران: تهران روش تهيه پژوهشنامه ، ). 1378( .سيف، علي اكبر )9

 .ويرايش: تهران. نگرش و تغيير نگرش). 1379( .كريمي، يوسف )10

كننده بر تغيير مكان كنترل  تأثير تماشاي فيلم هدايت).1376. (محمدخاني، پروانه )11

شـده در اولـين كنگـرة انجمـن      ارايـه بـه آن در دانشـجويان،   اعتياد و سوگيري نسبت 

 .دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: ي ايران، تهرانشناس روان
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تأثير آموزش همكاني اعتياددر ). 1375(زنجان  معاونت پيشگيري ادارة بهزيستي استان )12

 .ستاد مبارزه با مواد مخدر: تهران .پيشگيري اوليه اعتياد

بررسي نقش تبليغات در تغيير نگرش دانش آموزان ). 1380(نطري، محمدعلي  )13

 .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. تهران 16منطقة 
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