
  

به مواد مخدر و عزت  نقش آموزش مهارت هاي زندگي بر دانش و نگرش نسبت

  نفس دانش آموزان

  
   1منصور باقري

  2دكتر هادي بهرامي احسان 

  

  ه چكيد

هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثرات آموزش مهارت هاي زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و 

پس  -طرح پژوهش از جمله طرح هاي آزمايشي و مجموعه طرح هاي پيش آزمون. عزت نفس دانش آموزان بود

) نفرگروه كنترل 30مايش و نفر گروه آز 30(پسر دانش آموز 60حجم گروه هاي نمونه . آزمون با گروه كنترل است

  : يافته هاي پژوهش حاضر عبارتند از. بود

آموزان  در دانش) P›001/0در سطح (ادار آموزان موجب ايجاد تغييرات معني هاي زندگي به دانش آموزش مهارت .1

  . نسبت به مواد مخدر شده است 

در نگرش آنها ) P› 001/0در سطح (دار  آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان موجب ايجاد تغييرات معني .2

 . نسبت به مواد مخدر شده است

در عزت نفس ) P› 001/0در سطح (دار  آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان موجب ايجاد تغييرات معني .3

 . آنها شده است

 
   هاي زندگي، دانش، نگرش، عزت نفس و مواد مخدر مهارت :كليد واژگان

 
  : مقدمه

. است 4به مواد مخدر مشكلي چند عاملي 3ده اند كه اعتيادپژوهش ها نشان دا

توان انتظار داشت كه با حذف يك يا دو عامل، اعتياد از بين  بنابراين معضل جهاني نمي

اعتياد در حال حاضر مشكلي ). 1378گزارش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، (برود 

. از اين معضل جهاني در امان باشد جهاني است و هيچ كشوري را نمي توان نام برد كه

سواد يا كم سواد فراتر رفته و اقشار تحصيلكرده  افراد بي  دامنه اعتياد در ايران از طبقه«
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همچنين، اين پديده به فقط بيكاران جامعه كه . است را نيز در معرض خطر قرار داده

ي گذشته ثابت شده ها در سال). همان منبع(» است افراد مرفه و شاغل نيز گرفتار كرده

به عالوه، . است كه درمان سوء مصرف مواد پر هزينه، دشوار و طاقت فرسا است

بنابراين، پيشگيري از . شود ديده مي 1ها هم بازگشت تحقيقات نشان موثرترين درمان

تواند در جلوگيري از تحمل هزينه هاي سنگين به اجتماع جلوگيري  مصرف مواد مي سوء

  . كند

هاي مهم پيشگيري از اعتياد، آگاه كردن گروه هاي مختلف مردم از  يكي از شيوه

اگر هر فرد از تاثير نامطلوب مصرف مواد بر سالمت . خطرات و مضرات مصرف مواد است

را باور  جسمي ـ رواني و كاركرد شغلي و اجتماعي خود و خانواده اش مطلع باشد و آن

سوي ديگر، علت اعتياد بعضي از افراد،  از. كند، كمتر ممكن است به اين كار دست بزند

هاي  ناآشنايي با روش. ناتواني آنها در رويارويي با سختي ها و مشكالت زندگي است

. اي مناسب، موجب شكنندگي و در نتيجه پناه بردن آنها به اعتياد مي شود مقابله

و مانع از  ، موجب افزايش قدرت دفاعي افراد در برابر2بنابراين، آموزش برخي مهارت ها

  . گرايش آنها به اعتياد مي شود

طوركلي مبارزه با اعتياد در جهان، بر سه روش مبارزه با عرضه، اقدامات درماني و  به

بر اين مبنا، كنترل عرضه . اند در جهت كاهش تقاضا استوار است هاي پيشگيري فعاليت

اندركاران مواد تشديد قوانين مربوط به مجازات دست . در كشور ما امري مشكل است

مخدر، اعدام و زنداني كردن عامالن توزيع مواد مخدر و ممنوعيت كشت آن، از جمله 

است ولي با وجود اين،  اقداماتي است كه در جهت كنترل عرضه مواد صورت گرفته

از طرف . گر است مشكل مواد و اعتياد همچنان به عنوان موضوعي قابل تأمل، جلوه

شد درمان سوء مصرف مواد و وابستگي به آن مشكالت زيادي  طور كه بيان ديگر، همان

به همين دليل، ضرورت . در بردارد و احتمال بازگشت مجدد پس از مرگ نيز زياد است

پيشگيري به منظور جلوگيري از سوء مصرف موادمخدر يا به تاخير انداختن آن مطرح 

  . مي شود

                                                
١-relapse  
٢-skills  
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پيشگيري اوليه نوع . يم مي شودتقس 5و سومين 4، دومين3پيشگيري به سه نوع اولين

اول در به تاخير انداختن يا بازداري از تجربه مصرف مواد توسط افراد عادي متمركز 

است و هدف آن جلوگيري از ميزان بروز و شيوع يك روند نامطلوب، جلوگيري 

، افرادي مدنظر هستند كه پس از )پيشگيري ثانويه(در نوع دوم ). 1378طارميان، (

اند اما در معرض خطر ابتال به اعتياد  اي نشان نداده هنوز عاليم بيمار گونه مصرف مواد

به عبارت ديگر، هدف پيشگيري ثانويه غربال كردن و درمان معتادان در مراحل . هستند

در پيشگيري سومين، متوقف ساختن يا كند كردن جريان پيشرفت يك . اوليه مي باشد

ن است، حتي اگر حالت و وضع اصلي همچنان ادامه بيماري، فرايند مساله و پيامدهاي آ

  ). 1377مهريار و جزايري، (يابد 

هاي بي شماري نشان داده است كه بسياري از مشكالت بهداشتي و  پژوهش

پژوهشي در زمينه سوء . دارند 1اجتماعي - هاي رواني اختالالت رواني و عاطفي ريشه

اين عوامل . مصرف مواد رابطه دارند دهد كه سه عامل مهم با سوء مصرف مواد نشان مي

هاي ارتباطي  ، ناتواني در بيان احساسات و فقدان مهارت2 عزت نفس ضعيف: عبارتند از

بر اساس ) 1996(و همكاران  3ميتيك. 1996به نقل از سازمان جهاني بهداشت،(

اند كه سوء مصرف مواد با فشار رواني  آموز گزارش داده دانش 1684پژوهشي بر روي 

بدين ترتيب، شواهد پژوهشي گوياي اين واقعيت است كه به منظور . ارتباط دارد

هاي اجتماعي و باالبردن سطح بهداشت رواني، انجام پيشگيري  جلوگيري از بروز آسيب

كارگيري  پيشگيري از سوء مصرف مواد يعني به  در همين چارچوب،. ضرورت دارد

ه اعتياد مي شود و در برگيرنده اعمالي است اقداماتي كه منجر به كاهش ابتالي افراد ب

كه به كاهش در معرض خطر بودن فرد و افزايش عوامل محافظت كننده از سوء مصرف 

رويكرد كاهش تقاضا در جهان عمر كوتاهي دارد؛ ). 1378طارميان، (شود  مواد، منجر مي

                                                
٣-primary prevevention  
٤-incidence  
٥-prevalenc  
١-psychosocial  
٢-lowselfesteem  
٣-mitic  
٤-prevention  
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متخصصان  مصرف مواد مورد توجه  از سوء 4در واقع بيش از دو دهه است كه پيشگيري

  . بهداشتي، والدين، رهبران جامعه و مجريان قانون قرار گرفته است

  

  رويكردهاي مطرح در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر 

رساني ديدگاه  ها، رويكرد اطالع براي سال :)افزايش اطالعات(5رساني  رويكرد اطالع

اطالعات مربوط به نكته كليدي اين برنامه متمركز بر . است حاكم بر پيشگيري بوده

اين رويكرد، بر مبناي نظريه . آور جانبي مصرف مواد است و پيامدهاي زيان6داروشناسي

است به  بدين معنا كه سوء مصرف مواد ممكن. ريزي شده است پايه عقالني رفتار انسان 

بنابراين، . دليل فقدان آگاهي كافي در مورد پيامدهاي آسيب رساننده مصرف مواد باشد

رساني و افزايش آگاهي در مورد خطرات مصرف مواد باعث مي شود افراد احتماالً  اطالع

 1گزارش جهاني مواد(شيوه هاي منطقي تري در مواجهه با اين مسأله اتخاذ كنند 

،1997 .(  

نشريه، كتابخانه، پوستر، آگهي : ابزارهاي مورد استفاده در اين رويكرد عبارتند از

 2فرض اصلي اين رويكرد برانگيختن ترس. لم و سخنرانيهاي خدمات عمومي، نمايش في

نسبت به پيامدهاي خطرناك (در واقع، فرض بر اين است كه با برانگيختن ترس در افراد 

، بازنگري )1997، 3بوتوين(، مي توان رفتار اجتنابي را در آنها به وجود آورد )مصرف مواد

؛ درايفوس، 1992ن و بوتوين، بوتوي(مصرف مواد  هاي پيشگيري از سوء برخي نوشته

و ) 1986و توبلر، 1998براي مثال بنگرت دراونز، (و نتايج فرا تحليلي مطالعات ) 1993

به شكل همساني بيانگر اين هستند كه رويكرد پيشگيري . همچنين مطالعات ارزيابي

مبتني بر اطالع رساني به تنهايي منجر به كاهش يا اجتناب از سوء مصرف مواد نمي 

اين موضوع، مويد اين واقعيت است كه عوامل گوناگون وسيعي در سبب شناسي . دشو

براي مثال تحقيقات نشان داده است كه طيف . سوء مصرف مواد مخدر نقش دارند

                                                
٥-information dissemination  
٦-pharmachology  
١-world drug report  
٢-fear arousal  
٣-Botvin  
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وسيعي از عوامل شناختي، نگرشي، شخصيتي، داروشناختي و رشدي در ايجاد، تداوم يا 

. بنتلر 6، نيوكام1985 5و موسل 4بامريند(نگهداري سوء مصرف مواد دخالت دارند 

1998 ( 

7رويكرد آموزش عاطفي
در حالي كه رويكرد اطالع رساني بر آموزش واقعيت ها و : 

پيامدهاي منفي مصرف مواد تاكيد دارد، رويكرد آموزش عاطفي بر نياز روان شناختي 

مي  رويكرد آموزش عاطفي بر تحول اجتماعي و شخصي افراد تاكيد. افراد متمركز است

به منظور غلبه يافتن بر ) تحول اجتماعي و شخصي( 8هاي تحول تمركز بر مولفه. كند

آموزش . هايي است كه گمان مي رود خطر سوء مصرف مواد را افزايش دهد ضعف

هايي همچون عزت نفس، خودآگاهي، تصميم گيري مسؤوالنه، بهبود روابط معين  ويژگي

ايش توانايي افراد براي كامروا ساختن نيازهاي فردي از طريق آموزش ارتباط عاطفي، افز

بر اساس . هاي اين رويكرد است شخصي از طريق نهادهاي اجتماعي موجود، از ويژگي

هاي مبتني بر رويكرد آموزش عاطفي تاثيري  هاي صورت گرفته، بعضي از برنامه ارزيابي

ديگر تاثير بر يك يا چند همبسته سوء مصرف مواد داشته است، در حالي كه بعضي 

هاي رويكرد  كه برنامه تر اين اند و مهم مورد انتظار را بر متغيرهاي وابسته به مواد نداشته

،  2و هينر 1كيرني(اند  آموزش عاطفي بر روي خود رفتار مصرف مواد، تاثيري نشان نداده

  ) 1988،  3؛ كيم1980

وء مصرف مواد يكي ديگر از روش هاي پيشگيري از س :4)جانشين(رويكرد جايگزين 

هستند، بر بازسازي بخشي  6و مدرسه مدار 50كه در واقع بخشي از مداخالت جامعه مدار

                                                
٤-Baumrind  
٥-moselle  
٦-nawcomb  
٧-affective education  
٨-developmantal components  
١-kearney  
٢-Hines  
٣-kim  
٤-alternatives 
٥-cominuty - based 
٦-school- based  
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الگوي اساسي در رويكرد جايگزين، به . متمركز است) بويژه نوجوانان(از محيط افراد 

مثل مراكز (هايي ويژه  طور عمده ايجاد مراكزي است كه فراهم كننده مجموعه فعاليت

باشد ) هاي گردشگري علمي، سرگرمي كارهاي ذوقي و هنري، فعاليتورزشي، مراكز 

هاي رويكرد جانشين،  كه، اگر در برنامه آنچه مهم است اين). 1997گزارش جهاني مواد، (

به ) فعاليت هايي كه كمترين ارتباط را با سوء مصرف مواد دارند(فعاليت هاي مناسب 

س و منفي امري اجتناب ناپذير خواهد درستي انتخاب نشوند، دستيابي به نتايج معكو

هاي جانشين براي فرد در معرفي خطر  عالوه بر اين، ممكن است اين گونه فعاليت. بود

  . سوء مصرف مواد، جذاب نباشد و عالقه اي به آن فعاليت ها نشان ندهد

كارهاي اوليه ايوانز : 7رويكرد نفوذ اجتماعي
8

و همكارانش در دانشگاه هوستون 
9

خر در اوا 

  . نشانگر تحول عظيمي در جهت گيري رويكردهاي پيشگيري است 1970دهه 

و ) 1968( 11مگ گوار 10كارهاي ايوانز شديداً متاثر از نظريه روابط ترغيب كننده

هاي نا  در واقع، اين جهت گيري جديد پاسخي به يافته. سازي رواني است  مفهوم ايمن

هاي رويكرد اطالع رساني، آموزش عاطفي و  تهاميد كننده مطالعاتي بود كه كارآمدي ياف

از اين ديدگاه، سيگار كشيدن نوجوانان . جانشين را به محك آزمايش گذاشته بودند

همساالن و رسانه هاي ) يعني پيام هاي ترغيب كننده(حاصل فشارهاي اجتماعي 

و  اين فشارها به طرق مختلفي چون پيشنهاد از طرف دوستان و همساالن. گروهي، است

  .شوند ابزارهاي تبليغاتي اعمال مي

اند كه رويكرد نفوذ اجتماعي قادر است مصرف مواد را بعد از  مطالعات نشان داده 

و  1دونالدسن(درصد كاهش دهد  50تا  30مداخله ابتدايي پيشگيري در حدود 

و  5، پنتز1980و همكاران،  4؛ مك آليستر1990 3و بل، 2؛ اليكسون1994همكاران،

                                                
٧-social influence  
٨-Evans 
٩-Houston 
١٠-persuasive communication theory  
١١-Mc Guire  
١-Donaldson  
٢-Donaldson  
٣-Bell  
٤-MC Alistey  
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با وجود آنچه كه ذكر شد در اين رويكرد ). 1992و همكاران،  6، شاپ1989ن، همكارا

، اصول برنامه، )سن مناسب براي پيشگيري(هنوز دانش زيادي درباره زمان مناسب 

نوع جلسات تقويت كننده مداخله و زمان آن و ويژگي : ساختار برنامه، نوع رهبري برنامه

ين نوع مداخالت مي پذيرند، در دست نيست هاي افرادي كه بيشترين تاثير را از ا

 ) 1980و همكاران،  7هارد(

  

اگر چه رويكرد نفوذ اجتماعي مي  : 8افزايش توانايي -رويكرد يكپارچه نفوذ اجتماعي

مصرف مواد دست يابد، ولي  توانست به موفقيت هاي زيادي در عرضه پيشگيري از سوء 

شناسي سوء مصرف مواد توجه كافي  كه به نقش عوامل دروني در سبب به خاطر اين

همچنين، رويكرد نفوذ ). 1992بوتوين و بوتوين، (نكرده بود مورد انتقاد قرار گرفته است 

پايه نظري رويكرد حاضر، نظريه . اجتماعي نگاه چندگانه به سوء مصرف مواد ندارد

بوتوين،  به نقل از( و نظريه رفتار مشكل جسور است ) 1997(اجتماعي بندورا  -شناختي

در اين رويكرد سوء مصرف مواد به عنوان رفتاري آموخته شده و رفتار كنشي كه ) 1997

منتج شده، ) درون فردي(و عوامل فردي ) بين فردي(از تعامل بين عوامل اجتماعي 

با وجود مشتركاتي كه اين رويكرد با رويكرد نفوذ اجتماعي . مفهوم سازي شده است

مديريتي   هاي خود از تاكيد بر آموزش مهارت : كه عبارتند ردهاي مهمي دا دارد، ويژگي

  . هاي اجتماعي و مهارت 1شخصي كلي

  

  برنامه آموزش مهارت هاي زندگي براي پيشگيري از سوء مصرف مواد 

و در  2برنامه آموزشي مهارت هاي زندگي توسط ژيلبرت، ج بوتوين از دانشگاه كرنل

پس از آن . رف سيگار در نوجوانان طراحي شدمص  براي پيشگيري از سوء 1997سال 

                                                                                                              
٥-Pents  
٦-shope  
٧-hurd  
٨-integrated social influnce- competence inhancment  
١-Generic personal selfmangement  
٢-Cornel  
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در اين برنامه . نيز براي پيشگيري از سوء مصرف الكل و مواد مورد استفاده قرار گرفت

  : هاي زندگي از سه قسمت تشكيل شده است آموزش مهارت

هاي شخصي، شامل بهبود تصميم گيري، تفكر انتقادي، مقاومت  آموزش مهارت  -1

  . هاي تغيير خود ت، مقابله موثر با اضطراب اجتماعي و تكنيكدر برابر جاذبه تبليغا

هاي ارتباط كالمي و غير كالمي،  هاي اجتماعي شامل مهارت آموزش مهارت  -2

 شناخت علل سوء تفاهم ها و راه هاي اجتناب از آن و مهارت چگونگي ابزار وجود 

مصرف   ءهاي مربوط به مشكل سو آموزش مربوط به مواد مخدر يا آموزش مهارت -3

ارايه اطالعاتي درباره ميزان شيوع فعلي سوء مصرف مواد، پيامدهاي كوتاه : كه شامل

هاي مقاومت و نه گفتن به پيشنهاد مصرف مواد  مدت و بلند مدت سوء مصرف و مهارت

 ). 1997بوتوين و همكاران، . (است

  روش پژوهش 

ي آزمايشي و از روش ها عنوان تحقيق، از جمله طرح طرح پژوهشي حاضر با توجه به

  . است پس آزمون با گروه كنترل بهره گرفته  - آزمون  پيش

  

در پژوهش حاضر دانش آموزان پسر اول راهنمـايي شـهر تهـران كـه در      :جامعه آماري 

  ؛ بـه  گيـري و تعـداد نمونـه    اند، روش نمونه مشغول به تحصيل بوده 1381سال تحصيلي 

 . دعنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدن

هاي آماري از شيوه نمونه برداري  براي انتخاب نمونه :گيري و تعداد نمونه روش نمونه

: گروه نمونه وجود داشت 2بر اين اساس، نيز . اي استفاده شد خوشه اي چند مرحله

گروه اول، گروه آزمايشي بود كه برنامه آموزشي خاصي براي آنها اجرا شد و گروه دوم به 

و ) كالس(واحد نمونه برداري . يز بدون كاربندي متغير مستقل بودعنوان گروه كنترل ن

به منظور كنترل متغير هاي مزاحم، گروه آزمايش از . نفر بود 60حجم گروه هاي نمونه 

به ) 6منطقه (يك مدرسه و گروه كنترل از مدرسه اي ديگر در همان منطقه آموزشي 

 . صورت تصادفي انتخاب شد
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ژوهش حاضر مجموعه آموزشي مهارت هاي زندگي به عنوان در پ :ابزارهاي پژوهش 

 .يك ابزار سنجش استفاه شده است

اين مجموعه، كتابي است كه در دفتر پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر وزارت آموزش 

تاليف شده و شامل  1379 -80و پرورش، ويژه سال اول راهنمايي در سال تحصيلي 

، تصميم گيري، سيگار واقعيت و خيال، عوارض مباحث تصور از خود و پيشرفت شخصي

  . است... هاي اجتماعي، ابراز وجود و سيگار بر بدن، مهارت

دومين ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سنجش دانش و نگرش دانش آموزان دوره 

اين پرسشنامه، در قالب طرح زمينه يابي سنجش دانش و نگرش  راهنمايي بوده است

، مديران و عوامل اجرايي مدارس كشور، نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان، معلمان

شواهد موجود در بررسي . دفتر پيشگيري از مواد مخدر آموزش و پرورش تهيه شده است

چنين،  است، هم 84/0ها در سطح  آزمون  2، نشان دهنده ضريب هماهنگي دروني1اعتبار

  ). 1378وي و همكاران، موس(گزارش شده است  84/0ميزان ضريب آلفاي كرونباخ 

نيز ابزار ديگري است كه در اين  3پرسشنامه سنجش عزت نفس كوپر اسميت

ماده آن دروغ  8ماده است كه  58اين پرسشنامه هم داراي . پژوهش مورد استفاه بود

خرده مقياس عزت نفس كلي، عزت نفس  4ماده آن بر  50در مجموع . سنج است

و عزت نفس تحصيلي تقسيم شده ) والدين(نوادگي ، عزت نفس خا)همساالن(اجتماعي 

اين آزمون در . در پژوهش حاضر، نمره عزت نفسي عمومي مد نظر بوده است. است

) 1375، به نقل از ثابت، 1374نجبايي، (هاي متعددي به كار گرفته شده است  پژوهش

همچنين، در تحقيق ذوالفقاري . گزارش كرده است 844/0ضريب آلفاي كرونباخ 

  . گزارش شده است 85/0ضريب آلفاي ) 1376(

هاي آمار توصيفي و  در پژوهش حاضر با استفاده از روش :شيوه تجزيه و تحليل آماري 

استنباطي، به بررسي ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداكثر نمره متغيرهاي 

  . وابسته يعني دانش، نگرش و عزت نفس پرداخته شده است

                                                
١-consistancy  
٢-moxsis tancy  
١-cooper smin  
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   وهشهاي پژ  يافته

همان گونه كه در قسمت روش پژوهش توضيح داده شد، هدف اين تحقيق بررسي 

آموزان است كه در  هاي زندگي بر دانش، نگرش و عزت نفس دانش نقش آموزش مهارت

مورد بررسي قرار ) پيش آزمون و پس آزمون(دو گروه كنترل و آزمايش و طي دو مرحله 

  : شود رد بررسي پرداخته ميهاي مو اكنون نتايج حاصل از گروه. گرفت

  
  مشخصات آماري متغير دانش در دو گروه آموزش و كنترل :  1جدول شماره 

  ها گروه

 آزمون

 گروه كنترل گروه آزمايش

  ميانگين

 
 انحراف استاندارد

 حداقل

 نمره

حداك

ثر 

 نمره

  ميانگين

 
 انحراف استاندارد

حداقل 

  نمره

حداكثر 

  نمره

  19  5  51/3  80/12  20  5  16/4  26/12 آزمون پيش

  18  5  30/3  76/12  24  4  51/4  16/17  پس آزمون

  

، ميانگين نمرات دانش گروه آزمايش در 1با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره

است كه افزايش قابل توجهي را نشان  16/17و در پس آزمون  26/12پيش آزمون 

در حالي كه گروه كنترل  اين افزايش در حداكثر نمره هم قابل مشاهده است،. دهد مي

افزايش نمرات در متغير دانش در . دهد تغيير محسوسي را در مرحله آزمون نشان نمي

هاي زندگي، دانش  گروه آزمايشي بدين معناست كه پس از اجراي آموزش مهارت

  . است ها به شكل محسوسي افزايش يافته  آزمودني

  

  

  

  
  و گروه آزمايش و كنترل مشخصات آماري متغير نگرش در د: 2جدول شماره

 گروه كنترل گروه آزمايش  ها گروه



 
 
 
 
 
 
 


د  (��زش �9
رت��  ١٥٩ □ه
ي ز��;� و ا
 

  

 آزمون
 انحراف استاندارد ميانگين

 حداقل

 نمره

حداك

ثر 

 نمره

 انحراف استاندارد ميانگين
حداقل 

  نمره

حداكثر 

  نمره

  21  5  07/5  26/13  21  3  49/4  60/14 آزمون پيش

  22  7  52/5  46/14  11  2  35/2  63/5  پس آزمون

 

ايج حاصله از جدول فوق، ميانگين نمرات نگرش گروه آزمايش در پيش بر اساس نت

كاهش يافته است،  63/5است، در حالي كه در پس آزمون اين ميزان به  60/14آزمون 

. در واقع، اين كاهش در انحراف استاندارد و حداقل و حداكثر نمره هم مشاهده مي شود

عناست كه پس از اجراي آموزش كاهش نمرات متغير نگرش در گروه آزمايش بدين م

  . ها به طور محسوسي كاهش يافته است هاي زندگي، نگرش آزمودني مهارت
  مشخصات آماري متغير عزت نفس در دو گروه آزمايش و كنترل ) 3(جدول شماره 

  ها گروه

 آزمون

 گروه كنترل گروه آزمايش

 انحراف استاندارد ميانگين
 حداقل

 نمره

حداك

ثر 

 نمره

 نحراف استانداردا ميانگين
حداقل 

  نمره

حداكثر 

  نمره

  34  11  67/5  40/23  34  10  63/6  10/24 آزمون پيش

  33  14  52/5  83/22  41  14  83/6  87/30  پس آزمون

بيانگر اين مطلب  3طور كه مالحظه مي شود نتايج حاصل از جدول شماره  همان 

است كه در  60/24 آزمون، است كه، ميانگين نمرات عزت نفس گروه آزمايش در پيش

به عبارت ديگر، اين افزايش نمرات در پس . افزايش يافته است 87/30آزمون به       پس

با وجود اين، در گروه كنترل . آزمون در حداقل و حداكثر نمره هم مشاهده مي شود

افزايش نمرات متغير عزت نفس در گروه آزمايش . تغيير محسوسي قابل مالحظه نيست

هاي زندگي، عزت نفس  ي دهد كه پس از اجراي آموزش مهارتاين معني را م

  . ها افزايش يافته است آزمودني
  

تحليل واريانس تكرار سنجش به منظور آزمون اثرات كاربندي آزمايشي در سطح : 4جدول شماره 

  درون آزمودني متغير دانش

 داري معني  F مجذورات ميانگين آزادي درجه مجذورات مجموع واريانس منبع

  049/0 03/4  63/61  1  63/61  دانش
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  000/0  57/23  53/360  1  53/360  دانش× گروه 

      29/15  58  83/886  خطا

به دست آمده از عامل دانش در  Fو 4با توجه به نتايج حاصله جدول شماره 

دست آمده از اثر تعاملي  به Fهمچنين، مقدار. دار است معني P= 049/0سطح

اين نتيجه بيانگر اين مطلب است . معني دار است P› 000/0گروهبندي در دانش نيز با 

داري را در پيش آزمون و پس آزمون  هاي معني كه اثر اصلي در متغير دانش، تفاوت

رسد  همچنين، با توجه به اثرات تعاملي بين گروه و دانش به نظر مي. دهد نشان مي

به . گروه در ارتباط است ها با هاي به دست آمده از مقادير مختلف دانش آزمودني تفاوت

ها ناشي از  آزمودني عبارت ديگر، بخشي از تفاوت به وجود آمده در سطح مختلف دانش 

  . شكل گروهبندي آنها است
  تحليل واريانس تكرار سنجش در سطح بين آزمودني در متغير دانش: 5جدول شماره 

 داري يمعن  F مجذورات ميانگين آزادي درجه مجذورات مجموع واريانس منبع

  049/0 06/4  63/61  1  63/61  دانش

  000/0  57/23  53/360  1  53/360  دانش× گروه 

      29/15  58  83/88  خطا

به دست آمده براي  Fشود، مقدار  گونه كه از نتايج جدول فوق استنباط مي همان

اين بدان معناست كه بخش قابل توجهي . دار است معني P›001/0عامل گروه در سطح 

از آنجا كه گروهبندي با توجه به دو . بندي است س به وجود آمده ناشي از گروهاز واريان

هاي زندگي و كنترل، بدون دريافت هيچ برنامه  گروه آزمايش، با دريافت آموزش مهارت

به منظور بررسي دقيق تر .آموزشي انجام شده است، تفاوت پديد آمده قابل انتظار است

هاي تعقيبي توكي استفاده  تحليل واريانس از روشتفاوت هاي به دست آمده در جدول 

 . شده است
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 *هاي گروه هاي آزمايش و كنترل در ارتباط با متغير دانش مقايسه ميانگين: 6جدول شماره 

 معني داري تفاوت ميانگين گروه گروه

  )آزمون پيش(آزمايش 

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

533/0-  

90/4-  

50/8  

965/0  

000/0  

547/0  

  )آزمون پيش(كنترل 

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

533/0  

36/4  

03/2  

965/0  

001/0  

279/0  

  )آزمون پس(آزمايش 

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

90/4  

36/4  

40/6  

000/0  

001/0  

000/0  

  )ونآزم پس(كنترل 

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

50/1-  

03/2-  

40/6-  

547/0  

279/0  

000/0  

دست  ، نتايج فوق به)آزمون شوكي(در اين تجزيه و تحليل با استفاده از روش پيش آزمون و پس آزمون و از طريق روشهاي تعقيبي *

  .آمده است
نشان مي دهند، تفاوت ميانگين گروه  6ه طور كه نتايج حاصله از جدول شمار همان

دار  معني P› 00/0است كه در سطح  - 90/4آزمايش در پيش آزمون با پس آزمون 

همچنين، تفاوت ميانگين گروه كنترل در پيش آزمون با گروه آزمايش در . است

تفاوت . معني دار مي باشد P› 001/0به دست آمده كه در سطح   - 36/4آزمون  پس

مي باشد كه  40/6وه آزمايش در پس آزمون با گروه كنترل در پس آزمون ميانگين گر

آزمون با گروه  از طرف ديگر، گروه آزمايش در پيش. دار است معني P› 001/0در سطح 

و همچنين، تفاوت گروه كنترل در . داري نشان نداد آزمون تفاوت معني كنترل در پس

همچنين، تفاوت گروه كنترل در . نداد داري نشان پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني

هاي حاصل از  بنابراين، با توجه به يافته. دار نيست پيش آزمون و پس آزمون نيز معني

اين . كند تحليل واريانس تكرار سنجش و آزمون توكي فرضيه اول تحقيق را تاييد مي

يرات هاي زندگي به دانش آموزان، موجب ايجاد تغي بدان معناست كه آموزش مهارت

نيز  1اين تغييرات در نمودار شماره . شود مخدر مي دار در دانش آنها نسبت به مواد معني

 . نمايان است
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  آزمايش                                                              كنترل 
  زندگي  هاي ي آزمايش و كنترل دراثر آموزش مهارتها تغيرات ميانگين متغير دانش در گروه:1نمودار شماره

  

تحليل واريانس تكرار سنجش به منظور آزمون اثرات كاربندي آزمايشي در سطح : 7جدول شماره

  درون آزمودني متغير نگرش 

 منبع واريانس
مجموع 

 مجذورات
 معني داري  F ميانگين مجذورات درجه آزادي

  000/0 02/34  40/429  1  40/429  دانش

  000/0  85/63  00/806  1  00/806  دانش× روه گ

      62/12  58  08/732  خطا

به دست آمده از متغير نگرش در  F، 7با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره 

از اثر تعاملي گروهبندي در  Fهمچنين مقدار . دار است معني P› 000/0سطح       

اصلي در متغير نگرش تفاوت هاي بنابراين، اثر . معني دار است P› 000/0نگرش نيز با 

  . دهد معني داري در پيش آزمون و پس آزمون نشان مي

هاي  رسد تفاوت همچنين با توجه به اثرات تعاملي بين گروه و نگرش به نظر مي

به عبارت . ها با گروه در ارتباط است دست آمده از مقادير مختلف نگرش آزمودني به
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ها، به شكل  در سطح مختلف نگرش آزمودني ديگر، بخشي از تفاوت به وجود آمده

  . گروهبندي بر مي گردد
  تحليل واريانس تكرار سنجش در سطح بين آزمودني متغير نگرش: 8جدول شماره

 منبع واريانس
مجموع 

 مجذورات
 معني داري  F ميانگين مجذورات درجه آزادي

  000/0  01/19  67/444  1  67/444  دانش× گروه 

  000/0    39/23  58  61/1356  خطا

دست  به Fو مقدار  8شود نتايج حاصل از جدول شماره  طور كه مالحظه مي همان

معني دار است اين امر نشان كه بخش  P› 000/0براي عامل گروه در سطح Fآمده از 

همان طور كه قبالً بيان . قابل توجهي از واريانس به وجود آمده ناشي از گروه بندي است

هاي زندگي را  گروه آزمايش كه آموزش مهارت: انجام شدشد گروه بندي در دو سطح 

بنابراين تفاوت . دريافت كرد و گروه كنترل كه هيچ برنامه آموزشي را دريافت نداشتند

  . به وجود آمده قابل انتظار بوده است

دست آمده از جدول تحليل  هاي به تر تفاوت منظور بررسي دقيق در اين تحليل نيز به

  . ر نگرش، از آزمون توكي استفاده شده استواريانس در متغي
   *هاي گروه هاي آزمايش و كنترل متغير نگرش مقايسه ميانگين: 9جدول شماره 

 معني داري تفاوت ميانگين گروه گروه

  )آزمون پيش(آزمايش

پيش (كنترل 

  )آزمون

پس (آزمايش 

  )آزمون

  )پس آزمون(كنترل 

33/1  

96/8  

66/6-  

617/0  

000/0  

000/1  

  )آزمون پيش( كنترل

پيش (كنترل 

  )آزمون

پس (آزمايش 

  )آزمون

  )پس آزمون(كنترل 

33/1  

  

6//-  

617/0  

000/0  

579/0  

  )آزمون پس(آزمايش

پيش (كنترل 

  )آزمون

پس (آزمايش 

  )آزمون

  )پس آزمون(كنترل 

96/8-  

63/7-  

03/9-  

000/0  

000/0  

000/0  

  00/1  66/6پيش (كنترل   )پس آزمون(كنترل 
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  )آزمون

پس (آزمايش 

  )آزمون

  )پس آزمون(كنترل 

40/1  

03/9  

579/0  

000/0  

  

هاي تعقيبي استفاده  براي تجزيه و تحليل نتايج حاصل از دو گروه از روش پيش آزمون ـ پس آزمون و روش*

  .شده است

نشان مي دهد، تفاوت ميانگين گروه آزمايش در  9گونه كه نتايج جدول شماره  همان

دار بودن را نشان  معني  p  › 000/0است كه در سطح  96/8پيش آزمون با پس آزمون 

  .مي دهد

 63/7تفاوت ميانگين گروه كنترل در پيش آزمون با گروه آزمايش در پس آزمون 

تفاوت ميانگين گروه آزمايش در پس . معني دار است p› 000/0است كه در سطح 

معني  p› 000/0به دست آمده كه در سطح  - 03/9آزمون با گروه كنترل در پس آزمون 

از طرف ديگر، گروه آزمايش در پيش آزمون با گروه كنترل در پس آزمون . دار است

همچنين، تفاوت گروه كنترل در پيش آزمون و پس . دهد دار را نشان نمي تفاوت معني

  . آزمون معني دار نيست

وكي بنابراين با توجه به يافته هاي حاصل از تحليل واريانس، تكرار سنجش و آزمون ت

هاي  اين بدان معناست كه آموزش مهارت. گيرد فرضيه دوم تحقيق مورد تاييد قرار مي

دار در نگرش آنها نسبت به مواد  زندگي به دانش آموزان موجب ايجاد تغييرات معني

مشخص شده  -2اين تغييرات به صورت محسوس تر در نمودار شماره . مخدر مي گردد

  .است

   

16  

  

14  
 

12  
GROUP  

10  
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8  

  

6  

  

4  

  آزمايش                                                       كنترل
  هاي  تغييرات ميانگين نمرات متغير نگرش در گروه 2نمودار شماره

  زندگي هاي آزمايش و كنترل در اثر آموزش مهارت

آزمودني تحليل واريانس تكرار سنجش به منظور آزمون اثرات كاربندي درون : 10جدول شماره 

  متغير عزت نفس 

 منبع واريانس 
  F مجذورات ميانگين آزادي درجه مجموع مجذورات

معني 

 داري

  003/0 1  30/288  1  30/288  عزت نفس 

  001/0  1  33/403  1  33/403  عزت نفس ×گروه

    58  28/30  58  36/1756  خطا 

  

ر سطح دست آمده از عامل عزت نفس د به F، 10با توجه به نتايج حاصل از جدول

003/0 ‹P همچنين، مقدار. معني دار استF  حاصله از اثر تعاملي گروهبندي در عزت

  . معني دار است P=001/0نفس نيز با 

داري را در  هاي معني اين بدان معناست كه اثر اصلي در متغير عزت نفس تفاوت

ه و همچنين با توجه به اثرات تعامل بين گرو. پيش آزمون و پس آزمون نشان مي دهد

هاي منتج شده از مقادير مختلف عزت نفس  رسد، تفاوت  عزت نفس به نظر مي

به عبارت ديگر، بخشي از تفاوت به وجود آمده در . ها با گروه در ارتباط است آزمودني

  . ها ناشي از شكل گروهبندي است سطوح مختلف عزت نفس آزمودني
  ن آزمودني متغير عزت نفستحليل واريانس تكرار سنجش در سطح بي: 11جدول شماره 

مجموع  منبع واريانس

 مجذورات
 معني داري  F ميانگين مجذورات درجه آزادي
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  000/0  40/9  03/572  1  03/572  گروه 

      81/60  58  16/3527  خطا 

  

دست آمده براي عامل گروه در  به F، 11هاي حاصل از جدول شماره  با توجه به يافته

ن بدان معناست كه بخش قابل توجهي از واريانس به اي. معني دار است P› 000/0سطح 

از آنجا كه گروهبندي با توجه به دو گروه . وجود آمده، ناشي از گروهبندي است

هاي زندگي و كنترل، بدون دريافت هيچ برنامه  آزمايش، با دريافت آموزش مهارت

  . تفاوت حاصله قابل انتظار بوده است  آموزشي انجام شده است،

  
مقايسه ميانگين هاي گروه هاي آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس آزمون :  12اره جدول شم

  عزت نفس به وسيله روش هاي تعقيبي 

  

نشان مي دهند، تفاوت ميانگين گروه آزمايش  12همان طور كه نتايج جدول شماره 

. معني دار است P› 001/0است كه در سطح   - 76/6در پيش آزمون با پس آزمون 

با گروه كنترل در  تفاوت گروه كنترل در پيش آزمون با گروه آزمايش در پس آزمون

از طرف ديگر گروه . معني دار است P› 000/0است كه در سطح  46/7پس آزمون 

 معني داري تفاوت ميانگين گروه گروه

  )آزمون پيش( آزمايش

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

700/0  

76/6-  

26/1  

978/0  

001/0  

886/0  

  )آزمون پيش(ل كنتر

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

700/0-  

46/7-  

55/0  

978/0  

000/0  

988/0  

  )آزمون پس(آزمايش 

  )پيش آزمون(كنترل 

  )پس آزمون(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

76/6  

46/7  

03/8  

001/0  

000/0  

000/0  

  )پس آزمون(كنترل 

  )پيش آزمون(كنترل 

  )زمونپس آ(آزمايش 

  )پس آزمون(كنترل 

26/1-  

5/0-  

03/8-  

88/0  

98/0  

000/0  
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. دهد آزمايش در پيش آزمون با گروه كنترل در پس آزمون تفاوت معني دار را نشان نمي

  . همچنين، تفاوت گروه كنترل در پيش آزمون و پس آزمون معني دار نيست

هاي حاصل از تحليل واريانس تكرار سنجش و آزمون توكي بنابراين، با توجه به يافته 

هاي زندگي به  اين بدان معناست كه آموزش مهارت. فرضيه سوم تحقيق تاييد مي شود

اين تغييرات . دار در عزت نفس آنها شده است دانش آموزان موجب ايجاد تغييرات معني

  . نمايان است 3در نمودار شماره 

  

32  

  

30  

  

28  

  

26  

  

24  

  

22  

  آزمايش                                                             كنترل  
تغييرات ميانگين نمرات متغير عزت نفس در گروه هاي آزمايشي و كنترل در اثر آموزش  3نمودار شماره 

  هاي زندگي  مهارت

  

  بحث و نتيجه گيري 

هاي زندگي بر  آموزش مهارت تأثير اجراي مجموعه: فرضيه اول تحقيق عبارت بود از

تغيير دانش و آگاهي دانش آموزان نسبت به مواد مخدر اولين فرضيه پژوهش حاضر 

دار بودن ميزان دانش  توان به تفاوت معني مي) 6،5،4(كه با توجه به نتايج جداول   است
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 در اين. و آگاهي دو گروه آزمايش و گواه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون پي برد

در گروه كنترل نه تنها افزايشي ديده نمي شود، : تحليل نكته قبل توجه اين است كه

بلكه كاهش ميزان اطالعات هم ديده شده است؛ علت اين امر مي تواند عدم استفاده از 

فرصتي كه براي گروه (اطالعات و مرور نكردن آنها به خاطر نبودن فرصت بحث و گفتگو 

هاي  كي از رويكردهاي پيشگيري از اعتياد، آگاه كردن گروهي. باشد) آزمايش فراهم بود

اگر هر فرد از تاثير ) اطالع رساني. (مختلف مردم از خطرات و مضرات مصرف مواد است

نامطلوب مصرف مواد بر سالمت جسمي و رواني و كاركرد شغلي و اجتماعي خود و 

مصرف مواد مبادرت  را باور كند، كمتر ممكن است به خانواده اش مطلع باشد و آن

اي و اطالع رساني در يك پروژه ملي، در تقويت نگرش منفي  هاي رسانه سازمان. ورزند

نسبت به مصرف مواد غير قانوني از طريق دادن اطالعاتي بر ضد مواد با هم همكاري 

نتايج حاصل از اين همكاري نشان داد كه اطالع رساني اشباع شده با تغييرات . داشتند

در اين نتايج، دانشجويان و . ر طول يك دوره يك ساله، همراه بوده استبسياري د

تري نسبت به مصرف  ، نگرش منفي1987نسبت به سال  1988كودكان در سال 

كنندگان مواد داشتند و ميزان كمتري از مصرف را در ميان دوستان خود گزارش دادند 

راين، افزايش اطالعات و دانش بناب) 1992به نقل از هاوكينز و همكاران،  1989بالك، (

نسبت به مواد مخدر مي تواند احتمال ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد مخدر را 

  . افزايش دهد

در فرضيه دوم پژوهش به تأثير اجراي مجموعه : فرضيه دوم تحقيق عبارت بود از

ه هاي زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر پرداخت آموزشي مهارت

دهد كه با توجه به يافته هاي  نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه نشان مي. شده است

هاي آزمايش و گواه در دو مرحله  داري بين نگرش گروه تفاوت معني) 7، 8، 9(جداول 

تحقيقات نشان داده است كه بين شروع مصرف . پيش آزمون و پس آزمون وجود دارد

به واقع، نگرش هاي . ن دربارة مواد، ارتباط وجود داردها و باورهاي نوجوانا مواد و نگرش

هاوكينز و همكاران، (مثبت درباره مصرف مواد، تسهيل كننده زمان شروع مصرف 

در آغاز . به عبارت ديگر، شروع سوء مصرف مواد يك فرايند رو به پيشرفت دارد). 1992

آزمايشي را فرد ممكن است نگرش مثبت نسبت به مواد داشته باشد، سپس مصرف 
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شروع كند و سپس مصرف او شكل منظم و سنگين به خود بگيرد و در نهايت فرد را 

  ). 2001ديويسن و نيل، (دچار سوء مصرف مواد يا وابستگي جسمي كند

همچنين، بر اساس نظريه عمل متكي بر استدالل ها كه توسط آيزن و فيش بين 

ها و رفتار  ها از يك سو و نگرش شمطرح مي شود، ارتباط ميان اطالعات و نگر) 1998(

از سوي ديگر مدنظر است؛ در واقع، بر اساس نظر فيش بين و آيزن شروع آزمايشي 

نوجوانان در شروع رفتارهاي ويژه مواد تعيين مي » تصميم گيري«مصرف مواد، توسط 

اول آن كه قصد : دو متغير شناختي، تصميم گيري را تحت تاثير قرار مي دهد. شود

هاي  ن براي مصرف مواد، تحت تاثير نگرش وي در مورد مصرف مواد است؛ نگرشنوجوا

مربوط به مصرف مواد هم تابع آثار و عوارض شخصي است كه نوجوانان از مصرف ماده 

و هم تابع ارزش عاطفي است كه نوجوان ) ها يعني هزينه ها و منفعت(مخدر انتظار دارد 

بنابراين، اگر ارزيابي منفعت حاصل از مصرف . شود براي پيامدهاي رفتار خود قايل مي

دوم . مواد بيش از هزينه و انرژي آن باشد نگرش مثبتي به مصرف مواد پيدا خواهد كرد

كه قصد نوجوان براي مصرف مواد تحت تاثير عقايد و باورهاي او درباره هنجارهاي  آن

) درست يا غلط(باشد  اجتماعي موجود در اين زمينه است؛ بنابراين، اگر نوجوان معتقد

كه دوستان صميمي و اعضاي خانواده او مصرف مواد را تاييد مي كنند، فشار زيادي را 

  ). 1378به نقل از طارميان، ( براي مصرف در خود احساس مي كند 

هاي زندگي بر بهبود  در فرضيه سوم تحقيق تأثير اجراي مجموعه آموزشي مهارت

ه قرار گرفته است با توجه به نتايج به دست آمده از عزت نفس دانش آموزان مورد مطالع

مي توان گفت بين ميانگين نمرات عزت نفس در دو گروه آزمايش ) 12و11،10(جداول 

طور كه در   همان. دار وجود دارد و كنترل، در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني

نقل از طارميان، به  1982،1984،1970(تبيين نظريه تحقير خود، كاپالن           

عزت نفس عمومي اصلي در مصرف اشاره شد، از نظر كاپالن و همكاران، ) 1378

كه يك مطالعه ) 1982(در تحقيق كاپالن و همكاران.موادمخدر و پيشگيري از آن است

بلند مدت دو ساله بود، به اين نتيجه رسيدند كه عزت نفس ضعيف بر ارتباط نوجوان با 

گذارد؛ به عالوه، به طور غير مستقيم هم مصرف مواد را  اثير ميهمساالن مصرف كننده ت

) 1373(كامالً مرتبط  همچنين، پژوهش). 1378به نقل از طارميان، (سازد  متاثر مي
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نيز مؤيد رابطه بين عزت نفس ) 1380(، جعفر زادگان و زارعي )1375(سليمي      

بر ). 1990(، بروك و همكاران در نظريه تعامل خانواده. ضعيف با سوء مصرف مواد است

: ها عبارتند از  اين ويژگي. هاي بين فردي در مصرف مواد تاكيد دارند تاثير برخي ويژگي

عالقگي و عدم توجه به پيشرفت، يكپارچگي ضعيف من يا توانمندي فرامن،  بي

. افسردگي، عزت نفس پايين، پرخاشگري، نافرماني و عدم تبعيت، آموزش هيجان طلبي

هاي زندگي عالوه بر پيشگيري در زمينه مصرف سيگار و  رف ديگر آموزش مهارتاز ط

از جمله عزت نفس ابراز وجود (هاي فرد را نيز افزايش مي دهد  ديگر مواد مخدر، مهارت

ها  هاي زندگي، فرد را توانمند مي كند تا دانش، نگرش آموزش مهارت). ها و ديگر مهارت

ند و فرد را قادر مي سازد تا انگيزه و رفتار سالم داشته و ارزش هايش را به فعليت برسا

هاي زندگي  همان طور كه بيان شد آموزش مهارت). 1997بوتوين و همكاران، (باشد 

افرادي كه مواد مصرف : براي پيشگيري از سوء مصرف مواد، بر اين فرض استوار است

نقايص درون . دارندمي كنند يك سري نقايص در كاركردهاي درون فردي و بين فردي 

فردي شامل نداشتن مهارت حل مسأله و تصميم گيري و تفكر انتقادي است و نقايص 

  . شود هاي اجتماعي مي بين فردي شامل نداشتن مهارت

هاي زندگي در اين زمينه، آموزش و افزايش  بنابراين، هدف از آموزش مهارت

ل سازنده تر مشكالت زندگي كاركردهاي درون فردي و بين فردي براي اداره كردن و ح

بيان شد، از نظر ) 1999(طور كه در فصل دوم و در تبيين ديدگاه بوتوين  همان. است

او براي . وي عوامل مختلف و متعددي در علت شناسي سوء مصرف مواد نقش دارند

، نظريه رفتار مشكل )1997(تبيين ديدگاهش از نظريه هاي يادگيري اجتماعي بندورا، 

) 1968(ارتباطات متقاعد كننده مك گوار) 1980(، تحقير خود كاپالن )1997(جسور

، استفاده كرده است، )1979(خواهي زاكرمن  و هيجان) 1987(گروه همساالن اوتنيگ 

از نظر بوتوين سوء مصرف مواد در تعامل پويايي . به همين دليل ديدگاهي تلفيقي دارد

هاي زندگي با توجه به  زش مهارتآمو. عوامل فردي و محيطي مفهوم سازي مي شود

، ميانگين نمره عزت نفس )1380(در تحقيق اسماعيلي . اين ديدگاه مشخص شده است

هاي زندگي را گذرانده بودند، باالتر از آنهايي بود كه اين  دانش آموزان كه درس مهارت

ن و همچني) 1379و1371(درس را نگذرانده بودند؛ يا تحقيقات سازمان بهزيستي كشور 
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بنابراين، نتايج . هاي بوتوين بوده است نيز منطبق با يافته) 1380(تحقيق طارميان  

گذارد و هم حاضر بر  هاي تحقيقات فوق صحه مي حاصل از تحقيق حاضر، هم بر يافته

هاي زندگي را بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و همچنين بر  تاثير آموزش مهارت

كه به منظور ارزيابي ) 1983(در بررسي بوتوين . كند ميعزت نفس دانش آموزان تاييد 

هاي زندگي انجام گرفت، مشخص شد كه آموزش فشرده در  كارايي برنامه آموزش مهارت

پژوهش حاضر نيز بر اساس آموزش . همه شاخص هاي مصرف سيگار مؤثر بوده است

دت اين فشرده صورت گرفت، ولي آنچه مسلم است براي مشخص شدن اثرات طوالني م

  . آموزش بايد تحقيقات مكمل و پيگيرانه انجام پذيرد

  

  پيشنهادها 

پيشگيري زماني با موفقيت همراه است كه بر اساس شناسايي و توجه به عوامل  -1

بنابراين، شناسايي دانش آموزان در معرض . خطر و حفاظت كننده انجام شود

كه  هم است اينآنچه در اين بين م. خطر از اهميت ويژه اي برخوردار است

شناسايي بايد با توجه به كليه عوامل خطرآفرين صورت گيرد، تا بتوان با توجه به 

  . يك شناسايي دقيق و جامع، عوامل محافظت كننده را به كار برد

هاي  همان طور كه ذكر شد، اين تحقيق با توجه به آثار كوتاه مدت آموزش مهارت -2

مداخله كوتاه مدت، آثار كوتاه مدتي بر  به عبارتي، يك. زندگي انجام گرفته است

بهداشت رواني دارد؛ ايجاد دانش و تغيير نگرش حاصل اين مداخله است، 

بنابراين، تغيير رفتار و ايجاد تغييرات معني دار در رفتارهاي سالم نيازمند 

 . تحقيقات گسترده تر و جلسات تقويتي و پيگيري است

هاي زندگي،  موضوعات آموزش مهارتشود با توجه به گستردگي  پيشنهاد مي -3

هاي  تحقيقاتي در زمينه افزايش توانايي تصميم گيري، كنترل اضطراب، مهارت

 . اجتماعي و ابراز وجود، انجام پذيرد

به صورت رسمي وارد نظام آموزش و  1377هاي زندگي از سال  آموزش مهارت -4

مثل انشاء و  پرورش شده است، ولي تا زماني كه به اين درس، همانند دروسي
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. ورزش نگاه شود و توجه كافي به آن انجام نگيرد كارايي الزم را نخواهد داشت

آموزش «يكي از ملزومات در اين زمينه تربيت معلمان و دبيران ويژه درس 

 . است» هاي زندگي مهارت

هاي زندگي نه تنها بايد در آموزش و پرورش انجام پذيرد، بلكه  آموزش مهارت -5

ردد با عنوان يك واحد درسي اجباري در نظام آموزش عالي گ پيشنهاد مي

 .مورداستفاده قرارگيرد

هاي  هاي زندگي، به منظور پيشگيري از بروز آسيب انجام برنامه آموزش مهارت  - 6

اجتماعي ديگر همچون، بزهكاري، پرخاشگري و خشونت، خودكشي و طالق با 

هاي ياد  گيري از آسيبهاي زندگي در جهت پيش كه آموزش مهارت توجه به اين

. شده در كشورهاي متعددي صورت گرفته و نتايج قابل توجهي هم داشته است

 ). مراجعه شود) 1996(براي مطالعه بيشتر به سازمان جهاني بهداشت (

  به. هاي جسمي و رواني ارتقاء دانش و اطالعات دانش آموزان در زمينه زيان -7

در جهت ايجاد نگرش منفي نسبت به عبارت ديگر، بايد عوارض مختلف اعتياد 

 . شود مواد گوشزد 

تدوين و اجراي قانون ممنوعيت مصرف سيگار در اماكن عمومي كه حداقل دو اثر  -8

عدم  - 2رعايت حقوق عمومي افراد جامعه و توجه به سالمتي ديگران - 1: دارد

 . ارايه الگوي مصرف سيگار در سطح جامعه

انش آموزان و به طور كلي افراد جامعه در ارتباط دانش و آگاهي د  افزايش و ارتقاء -9

هاي صحيح در مورد مواد  با باورهاي غلط رايج در مورد مواد مخدر و ايجاد نگرش

 . مخدر

شناختي، زيست شناختي و آموزش  شناختي، جامعه هاي روان شناساندن جنبه -10

دن از هاي نوجواني و بلوغ به نوجوانان، در جهت شناخت خود و دوري گزي ويژگي

 . هاي نامتعارف و آسيب رسان ابراز وجود و آموزش ابراز وجود منطقي جنبه

خواهي و ماجراجويي نوجوانان به سمت عناصر مثبت و  دادن حس هيجان جهت -11

منطقي از طريق آموزش، بدون آسيب رساندن به خود و ديگران و ضمن فراهم 

 . آوردن امكانات و وسايل الزم
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د والدين با فرزندان و ارايه الگوهاي تربيتي در جهت آموزش نحوه مناسب برخور -12

 . هاي اجتماعي پيشگيري از آسيب

همچنان كه بيان شد، اعتياد پديده اي چند عاملي است؛ بنابراين، پيشگيري از  -13

ها و نهادهاي  اين پديده چند عاملي زماني با موفقيت همراه است كه سازمان

هت رفع و يا حداقل كمرنگ كردن مختلف ضمن هماهنگي و همدلي با هم در ج

  . اين پديده قدم بردارند
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