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آموزان نسبت به  هاي پيشگيري در تغيير نگرش دانش فراتحليل اثربخشي برنامه
 سوءمصرف مواد در ايران

  4، محمد تركاشوند3، مهديه رجبي رستمي2 رضا اسماعيلي، 1 نادر مهري
  04/05/1391: رشيخ پذيتار    28/11/1390: افتيخ دريتار

  ده يكچ
مصرف مواد در تغيير نگـرش   هاي پيشگيري از سوء هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامه   : هدف
براي اين منظور، با اسـتفاده از روش فراتحليـل، مطالعـاتي            : روش. آن است  آموزان و عوامل موثر بر     دانش

وري مطالعـات از كليـد      بـراي گـردآ   . هاي پيشگيري پرداخته بودند، گـردآوري شـدند         كه به ارزيابي برنامه   
هـا صـورت      هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه     نامه  ها و پايان    هاي مرتبط استفاده شده و جستجو در سايت         واژه

پذيرفت و مطالعاتي كه با معيارهاي ورود به فراتحليل همخواني داشـتند گـزينش شـدند و اطالعـات مـورد            
 20از  . نويسندگان تهيه شده بـود، اسـتخراج شـد        ها با پرسشنامه معكوسي كه توسط         نظر براي آزمون فرضيه   

اثر و اطالعات مورد نياز ديگـر ثبـت شـده و بـا             هاي مناسب براي محاسبه اندازه        مطالعه گزينش شده، آماره   
نتايج تحقيـق حاضـر نـشان داد    : ها يافته. اثرها و تجزيه و تحليل اقدام شد     به محاسبه اندازه     2CMAنرم افزار 

مـصرف   آموزان نسبت به سوء مصرف مواد در تغيير نگرش دانش هاي پيشگيري از سوء   كه در مجموع برنامه   
از . بوده و به لحاظ آماري نيـز معنـادار اسـت          ) d=608/0(اثر تلفيق شده      مقدار اندازه   .  است  مواد موفق بوده  

. شـود    ارزيابي مي  بندي كوهن متوسط     قرار دارد، طبق دسته    7/0 تا   6/0اي بين       كه اين مقدار در دامنه      آنجايي
دهد متغيرهايي نظير داشتن مبناي نظـري، رويكـرد تعـاملي در ارايـه برنامـه، شـدت           نتايج نشان مي   ،همچنين

دهنـدگان همتـا بـه لحـاظ آمـاري           برنامه، استفاده از راهبردهاي آموزشي متنوع در ارايه، استفاده از آموزش          
آموزان  تري را در تغيير نگرش دانش هاي اثربخش    برنامه تاثير معناداري بر اثربخشي برنامه پيشگيري داشته و       

آمـوزان    تـر در تغييـر نگـرش دانـش          هـاي اثـربخش     براي دستيابي به برنامه   : گيري  نتيجه.  است  پديد آورده 
 .ها مد نظر قرار داد بايستي متغيرهاي فوق را در تدوين و اجراي برنامه

  يشگيري، نگرش، فراتحليلسوءمصرف مواد، اثربخشي، برنامه پ: ها كليدواژه

                                                            
   nader.mehri@yahoo.com:  پست الكترونيك.شناسي دانشگاه تهران  دانشجوي دكتراي جمعيت:نويسنده مسؤول .1
  ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان استاديار گروه مديريت و برنامه .2
 شناسي دانشگاه تهران كارشناس ارشد جمعيت .3
  شناسي دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي جمعيت .4
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 مقدمه

مصرف مواد به عنوان مشكل فراگير و روزافـزون بـراي همـه ملـل دنيـا                  پديده اعتياد و سوء   
 5/14 سال و بـاالتر      12 در سنين    2000به عنوان مثال در آمريكا در سال        . شناخته شده است  

يـل متعـدد    كـشور ايـران بـه دال      .انـد   مـصرف مـواد بـوده      ميليون نفر دچار وابستگي بـه سـوء       
تـري    اجتماعي وهمجواري با دو كشور توليد كننده داراي شرايط كـامال حـساس            -فرهنگي
 65هـاي اجتمـاعي نيـز ناشـي از مـواد مخـدر اسـت و حـدود                     پنجاه درصد از آسيب   . است

ممتازي، ديانتي پور، شكري مژدهي و كبيري،       (دهند    درصد زندانيان را معتادان تشكيل مي     
هـاي اقتـصادي آن اشـاره     توان به بار هزينـه  يامد منفي اين پديده ميترين پ  از واضح ). 1383

بـرآورد انجمـن ملـي      . شـود   كردكه به فرد مصرف كننده، خانواده او و جامعه تحميـل مـي            
دهدكه هزينه اقتصادي سوءمصرف مواد و الكـل      نشان مي  1992 در سال    1سوءمصرف مواد 

. ن سـهم سوءمـصرف مـواد بـوده اسـت           ميليـارد دالر آ    7/97 ميليارد دالر است كـه       7/245
مـصرف مـواد بـر دوش      درصد از هزينه و بار سـوء    46دهد كه     همچنين، برآوردها نشان مي   

انجمـن ملـي   (كننده و اعضاي خانواده او قرار دارد     درصد آن بر دوش مصرف     44دولت و   
ــواد ــه نقــل از بدســو 1995، 2سوءمــصرف م ــه ). 2002، 3 ب ــر هزين ــصادي  عــالوه ب هــاي اقت

در واقـع، پديـده     . هاي اجتماعي آن نيـز اشـاره كـرد          مصرف مواد بايستي به ساير هزينه      سوء
اي بـه هـم پيوسـته از مـشكالت و مـصايب                 دنبال خود مجموعـه     اعتياد به نحوي است كه به     

پيامـدهاي نـاگوار    . اجتماعي همچون جرم، طالق، فحشا و بزهكاري را نيـز بـه همـراه دارد              
كند، از يك سو و پرهزينه و         در تمامي سطوح آن درگير مي      مصرف مواد كه جامعه را     سوء

هاي پيشگيري اوليه  ها را متوجه برنامه  از سوي ديگر، توجه و بحث4فرسا بودن درمان  طاقت
 بدسـو . آمـوزان كـرده اسـت       مصرف مواد، بويژه در سطح مدارس و در ميان دانـش           از سوء 

هـاي سياسـي، بهداشـتي،        بـه بحـث   هـاي پيـشگيري پيـشگام         معتقد است كه برنامـه    ) 2002(
 . اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است

                                                            
1. National Institute Of  Drug Abuse  2. NIDA  3. Bledsoe 
  

 نيز اعالم نمود، اگرچه هريك دالر هزينه در درمان، سبب سه دالر سود در مقايـسه                 2000رف مواد در سال     انجمن ملي سوء مص   . 4
شود، اما هر دالر هزينه در پيشگيري از سوء مصرف مواد سبب جلوگيري از حدود پنج دالر در درمـان و مـشاوره                   با عدم درمان مي   

  ).1381؛  به نقل از خستو، 2000نيدا، (شود  مي
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كـانون   هاي پيشگيري اوليـه در مـدارس در         هاي اخير اجراي برنامه     در سال  در ايران نيز  
انباشت قابل مالحظـه مطالعـات مربـوط بـه          . توجه سياستگزاران و محققان قرار داشته است      

هـاي    نامـه   هـاي پژوهـشي، پايـان       س در قالب طرح   هاي پيشگيري اوليه درمدار     ارزيابي برنامه 
اي فراگيـر بـا         تحصيالت تكميلي و مقاالت منتـشر شـده و منتـشر نـشده، ضـرورت مطالعـه                

هاي پيشگيري، مقايسه و تلفيق       هاي نيرومند و عيني را به منظور تعيين اثربخشي برنامه           روش
 پيـشگيري از      چالش در حوزه   ترين   مهم 1در حالي بوتوين  . كند  ها را دو چندان مي     نتايج آن 

دانـد    هـاي پيـشگيرانه مـي       مصرف الكل، سيگار و ساير مواد را اثبـات اثربخـشي برنامـه             سوء
اي ازاثربخـشي ايـن     ، كه ارزيابي همه جانبـه )1389؛ به نقل از محمد خاني،   2000بوتوين،  (

كـه بـا    در پژوهش حاضر سعي بر ايـن اسـت          . ها در كشورمان صورت نپذيرفته است       برنامه
هـاي پيـشگيري       بـه ارزيـابي اثربخـشي برنامـه        2مروري جامع و نظامدار و با روش فراتحليل       

در . آموزان در كشورمان اجرا شـده، پرداختـه شـود           اي كه با هدف تغيير نگرش دانش          اوليه
هاي پيشگيري اوليه مدرسه محـوردر        اين چارچوب، به محاسبه، مقايسه و تلفيق نتايج برنامه        

 كه شاخصي عيني، يكدست و قابـل مقايـسه بـوده و بـرآوردي از     "3اثر اندازه  " قالب آماره 
همچنين، با كـدگزاري و تلخـيص       . شود  شدت اثرگزاري مداخله آموزشي است، اقدام مي      

هاي پيشگيرانه عالوه بر آن كـه   هاي برنامه ها و اجزاي روشي، نظري و ساير ويژگي         ويژگي
هـاي   هـا بـر نتـايج برنامـه     شود، به تاثير اين ويژگـي      ه مي ها اراي   توصيفي جامع از اين ويژگي    

به عبارت ديگـر، هـدف اصـلي پـژوهش حاضـر بررسـي              . پيشگيري نيز پرداخته شده است    
آموزان به سوءمصرف مواد  هاي پيشگيري اوليه در تغيير نگرش دانش       ميزان اثربخشي برنامه  

تـست از ايــن كـه چــه   سـوال اصــلي تحقيـق حاضــر نيـز عبار   . و عوامـل مـوثر بــر آن اسـت   
مصرف موادكه با هدف تغيير نگرش       هاي پيشگيري از سوء     هايي در اثربخشي برنامه     ويژگي
 فرضيه تدوين 6اين فراتحليل  شود، موثرند؟ در مجموع، در     آموزان در ايران اجرا مي      دانش

  : شده است كه عبارتند از

                                                            
1. Botvin   2. meta-analysis   3. effect size 
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اند در مقايسه با      اخته شده هاي پيشگيري كه بر مبناي نظري ساخته و پرد           برنامه -1فرضيه
تـري را   اثر بـزرگ  هايي كه فاقد مبناي نظري هستند، اثربخشي بيشتري داشته و اندازه        برنامه

هـاي نظـري بنـا        هـايي كـه بـر مبنـاي مـدل           فرض بر اين است كه برنامه     . آورند  به وجود مي  
بـه اثربخـشي    در واقـع داشـتن مبنـاي نظـري          . ترند  اند در دستيابي به اهداف خود موفق        شده

  ).2002بدسو، (كند  برنامه كمك مي
 استفاده از راهبردهاي آموزشي به شيوه بحـث گروهـي و يـادگيري فعـال بـه                  -2فرضيه

هاي پيشگيري كـه از راهبردهـاي يـادگيري        در واقع، برنامه  . كند  اثربخشي برنامه كمك مي   
هـاي صـورت گرفتـه        ليـل فراتح. ترنـد   ها اثربخش   كنند نسبت به ساير برنامه      فعال استفاده مي  

هاي پيشگيرانه با راهبـرد آموزشـي تعـاملي و     كنند كه برنامه همگي اين موضوع را تاييد مي 
، 1انـت، تـوبلر، ريـن والـت و فلوينـگ          (هـا هـستند       تر از ساير برنامه     بحث گروهي اثربخش  

. اشدتواند ب   علت اين امر در نوع ارايه آموزش در اين دو رويكرد مي           ). 1997؛ توبلر،   1994
اي از اطالعـات يعنـي محتـواي      روش سنتي آموزش بر اين پايه استوار اسـت كـه مجموعـه            

آموزشي به عنوان محـور آمـوزش انتخـاب شـده و همـه تـالش مدرسـان نيـز، انتقـال ايـن                        
شـود مـدرس      در ايـن رويكـرد تـصور مـي        . طرفه به فراگيران اسـت      اطالعات به شكل يك   

عيب اين روش آن است كه همواره به تغيير .  آن هستند اطالعاتي دارد كه فراگيران نيازمند    
هايشان اسـتفاده     انجامد و فراگيران هميشه قادر نخواهند بود كه در عمل از دانسته             رفتار نمي 

در رويكرد مشاركتي، فراگير در مركز آموزش قرار دارد و مشكل او فقدان آگـاهي        . كنند
س نقشي بيش از يك تسهيل كننده ايفـا         نيست، بلكه كمبود توانايي حل مساله است و مدر        

معلم فقـط   . گيرند  كنند و ياد مي     كنند و اين خود فراگيران هستند كه مطالب را پيدا مي            نمي
  ).1387مرادي، (راهنما است و پاسخ همه سواالت را ندارد 

 استفاده از راهبردهاي آموزشي چندگانه به اثربخشي بيـشتر برنامـه پيـشگيري              -3فرضيه
ي محتـواي برنامـه       هاي پيشگيري كه از راهبردهاي متنـوعي در ارايـه           برنامه. دكن  كمك مي 
كننـد    هـايي كـه صـرفا از يـك نـوع راهبـرد اسـتفاده مـي                  كنند نسبت بـه برنامـه       استفاده مي 
استفاده از راهبردهاي چندگانـه عـالوه بـر ايجـاد جـذابيت و              ). 2002بدسو،  (ترند    اثربخش

                                                            
1. Ennett, Tobler, Ringwalt & Flewelling 
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توانـدكمك     نتيجه يادگيري هرچـه بيـشتر آزمـودني مـي          سازي و در    تنوع آموزش، به اقناع   
  . كند 

هاي ديگـر در فاصـله بيـشتري از پايـان      آزمون و يا سنجه  هرچه پرسشنامه پس  -4فرضيه
اي كه پرسـشنامه        در واقع، بين فاصله   . شود  آموزش ارايه شوند از اثربخشي برنامه كاسته مي       

اثري كه برنامه توليد كرده است  اندازه كنند و  هاي ديگر گردآوري مي آزمون يا سنجه پس
اثـر   نـشان داد كـه بزرگـي انـدازه     ) 1997(نتايج فراتحليل تـوبلر . رابطه معكوس وجود دارد 

كند، امـا در سـال چهـارم از ميـزان      ها در سه سال اول اجراي برنامه تغيير چنداني نمي           برنامه
 1ران از نـوع مطالعـات پيگيـر   هـاي پيـشگيري در ايـ    هر چند عمده برنامه. شود آن كاسته مي 

آزمـون فاصـله بيفتـد از     رود هرچه بين اتمـام آمـوزش و سـنجش پـس     نيستند، اما انتظار مي  
  .اثر كاسته شود بزرگي اندازه 

اثـر برنامـه نيـز       تـر باشـد، انـدازه        هرچه تعداد جلسات آموزش برنامه طوالني      -5فرضيه  
زشي بيشتر به اثربخشي برنامه كمك      به عبارت ديگر، تعداد جلسات آمو     . شود  تر مي   بزرگ

ي برنامه آموزشي در قالب تعـداد جلـسات بيـشتر و تـداوم برنامـه در                   ارايه. كند  بيشتري مي 
ها و در نتيجه اثربخشي بيشتر برنامـه          تر منجر به يادگيري بيشتر آزمودني       مدت زمان طوالني  

 بررسي كرده و    "2ت برنامه شد"توبلر نيز در مطالعه خود اين متغير را تحت عنوان           . شود  مي
ي برنامه را به عنوان شاخصي از شدت برنامـه بـر اثربخـشي آن بررسـي                   تعداد ساعات ارايه  

هاي پيشگيري در كشورمان بخش قابل        به دليل آن كه در برنامه     ). 1994توبلر،  (كرده است   
رفتـه شـد از   انـد، تـصميم گ     ي برنامه را ذكر نكـرده       اي از مطالعات تعداد ساعات ارايه         توجه

  .ي مداخله آموزشي به عنوان شاخص شدت برنامه بهره گرفته شود تعداد جلسات ارايه
ها به اثربخـشي برنامـه كمـك           با آزمودني  3 استفاده از آموزش دهندگان همتا     -6فرضيه

ترين آنهـا را انتخـاب و از آنهـا            ها، محبوب   در واقع، محققاني كه از ميان آزمودني      . كند  مي
شـواهد  . آورند  تري را به وجود مي      هاي اثربخش   كنند، برنامه   موزش استفاده مي  در جريان آ  

تواند نقش مهمـي را در موفقيـت برنامـه ايفـا           تجربي فراواني وجود دارد كه رهبر برنامه مي       
نتايج مطالعه سازمان بهداشت جهاني در زمينه آموزش الكل و جوانـان نـشان داد كـه                 . كند

                                                            
1. follow up   2. program intensity   3. peer educators 
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 اجتماعي به طرز معناداري  ـ ي رواني ي برنامه ها در ارايه ا آزمودنياستفاده از رهبران همتا ب
ي آموزش استفاده شده، منجر به مـصرف      در مقايسه با مواردي كه صرفا از معلمان در ارايه         

  ).1994توبلر، (شود  كمتر الكل مي

  وشر
  گيري ، نمونه و روش نمونهامعهج

جامعـه آمـاري نيـز شـامل تمـامي          . روش مورد اسـتفاده در مقالـه حاضـر، فراتحليـل اسـت            
مطالعات در دسترس و مرتبط با ارزيابي برنامه پيشگيري اوليه از سوءمصرف مواد در تغييـر    

برنامـه پيـشگيري از   "واحـد تحليـل نيـز عبـارت بـود از هـر          . شـود   آموزان مي   نگرش دانش 
. اشـد خـواني داشـته ب       كه با معيارهاي گزينش و ورود بـه فراتحليـل هـم            "سوءمصرف مواد 

مـصرف   از سـوء  مطالعه به پيشگيري اوليـه       -1: معيارهاي گزينش مطالعات عبارت بودند از     
شـوند كنـار گذاشـته        وط مـي  هـاي پيـشگيري كـه بـه درمـان مربـ             برنامه. پرداخته باشد مواد  
 مطالعه به ارزيابي تجربي و عملي يـك برنامـه پيـشگيري از سوءمـصرف مـواد           -2اند؛    شده

ت مروري و غيرتجربي مانند مطالعاتي كـه در آنهـا صـرفا بـه معرفـي                 مطالعا(پرداخته باشد   
 مطالعه به صورت آزمايشي     -3،  )اند  يك برنامه پيشگيري پرداخته شده، در نظر گرفته نشده        

آزمـون باشـد      آزمون و پس    آزمايشي داراي گروه كنترل يا داراي مقايسه مقادير پيش          يا شبه 
 حـداقل يكـي از      -4و  ) كنـار گذاشـته شـدند     هـاي سـاختاري       مطالعات همبستگي و مـدل    (

 .متغيرهاي برنامه نگرش باشد

برنامـه  "،  "پيـشگيري از مـواد    "،  "پيـشگيري از اعتيـاد    "هـاي     كليـدواژه   با بـه كـارگيري    
 ،1 پايگاه اطالعات علمي   هاي  ، جستجو در سايت   "مصرف پيشگيري از سوء  "، و   "پيشگيري

هـا   هـاي تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه      نامـه   چنين پايان   ، نمامتن، گوگل و هم    2نشريات ايران 
در اين فراتحليل سعي بسيار شده است كه تمامي مطالعاتي كه به ارزيابي برنامـه               . انجام شد 

توان ادعايي مبني بـر دسـتيابي بـه           با وجود اين ، نمي    . اند، فراتحليل شوند    پيشگيرانه پرداخته 
هـاي كليـدي در روش        ز حلقـه  كـه فراينـد جـستجو ا       جـا   امـا از آن   . تمامي مطالعات داشـت   

                                                            
1. Scientific Information Database   
2. Magiran 
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بـراي مثـال، تـيم    . فراتحليل است، بسيار دقيق و با ظرافت تمام ايـن جـستجو انجـام گرفـت             
مسؤول جستجوي مطالعات به هيچ عنوان به جستجوي اينترنتي اكتفا نكرده و تا حد امكـان             

. اده اسـت  اي را نيز در آنجا انجام د          به محل دستيابي پروژه نيز مراجعه و جستجوي جداگانه        
هاي جستجو شده نيز مراجعه و رفته رفتـه           چنين به پيشينه برنامه     ها هم   براي يافتن كامل برنامه   
در مواردي نيز براي دسترسي به مطالعه با نويسنده و يا ناشـر آن              . اند  مطالعات شناسايي شده  

  برنامـه پيـشگيري كـه بـا معيارهـاي ورود بـه فراتحليـل               20در مجمـوع،    . تماس گرفته شـد   
.  اثر از آنها اسـتخراج شـد         اندازه 26خواني داشتند، اجازه ورود به فراتحليل را يافتندكه           هم

متغير وابـسته تحقيـق     .  استفاده شد  CMA21  و SPSSها نيز از دو نرم افزار         براي تحليل داده  
 است كه با محاسبه     "آموزان  ميزان اثربخشي برنامه پيشگيري در تغيير نگرش دانش       "حاضر  
دسـت   اي يـك   اندازه اثر طبق تعريف عبارت اسـت از سـنجه  . دست آمده است   اثر به     اندازه

هاي كمي در متغير نگـرش بـر          شود و تفاوت    وعيني كه در واحد انحراف معيار محاسبه مي       
تـوان بـين گـروه آزمـايش كـه مداخلـه پيـشگيري را               مصرف مواد را با كمك آن مـي        سوء

بـه  . اخله روي آنها اجـرا نـشده اسـت محاسـبه كـرد     اند و گروه كنترل كه مد       دريافت كرده 
تـوان    بـا ايـن شـاخص مـي       . شـود   اثر در واحد انحراف معيار محاسبه مي        دليل آن كه اندازه     

، 2باكوسـكي (هاي پيشگيري مختلف را بين مطالعات گوناگون مقايسه كرد            اثربخشي برنامه 
هـاي فراتحليـل       سـاير آمـاره    اثر و   هاي مختلفي براي محاسبه و برآورد اندازه          روش). 1997

هـاي    در ايـن تحقيـق از روش      . وجود دارد كه در اينجا مجال پرداختن به آنها وجود نـدارد           
: متغيرهاي مستقل تحقيق نيـز عبارتنـد از      . 4استفاده شده است  ) 1985 (3آماري هگز و الكين   

ر برنامـه،   نداشتن مبناي تئوريك برنامه پيشگيري، رويكرد آموزشي مورد استفاده د         / داشتن
آزمـون، شـدت برنامـه و         ي پـس    هاي آموزشي مورد اسـتفاده، فاصـله ارايـه          تعداد استراتژي 

  . عدم استفاده از آموزش دهندگان همتا/استفاده
  

                                                            
1. Comprehensive Meta-Analysis  2. Bakuski  3. Hedges & Olkin 
 
 

ايـن رويكـرد در كتـابي توسـط انتظـاري و      . شناسي فراتحليل است رويكرد هگز از موثرترين و اثرگذارترين رويكردها در روش  . 4
 .شناسان در دسترس عالقمندان قرار خواهد گرفت مهري تشريح شده و بزودي توسط انتشارات جامعه
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 ابزار

در فراتحليـل  . گيري در مطالعـات فراتحليلـي عمومـا پرسـشنامه معكـوس اسـت         ابزار اندازه 
 توسط تيم تحقيق تهيـه و تنظـيم شـده اسـت،             حاضر نيز با استفاده از پرسشنامه معكوس كه       

در . مصرف مواد استفاده شده است     هاي پيشگيري از سوء     براي كدگذاري و تلخيص برنامه    
براي . اثر و متغيرهاي مستقل ثبت شد       اين پرسشنامه اطالعات مورد نياز براي محاسبه اندازه         

نا شده باشـد در پرسـشنامه   مثال، چنانچه برنامه پيشگيري بر مبناي رويكرد نظري مشخصي ب    
رويكرد آموزشي مورد استفاده نيز در سه دسته تنظيم شـده اسـت كـه شـامل                 . شود  ثبت مي 

فقـط  (فعـال     ، نيمـه  )داراي بحث گروهي و استفاده از آمـوزش دهنـدگان همتـا           (بسيار فعال   
تعـداد  . اسـت ) فاقد بحـث گروهـي و آمـوزش دهنـدگان همتـا           (و غيرفعال   ) بحث گروهي 

ي برنامه ماننـد فـيلم، كاريكـاتور،          هاي ارايه   هاي آموزشي نيز به ابزارها و تكنيك       استراتژي
CD ي برنامه است منظور از شدت برنامه نيز تعداد جلسات ارايه. اشاره دارد...  و.  
هولـستي، ترجمـه، سـاالرزاده      (» ها است  ها و روش    شرط عينيت پژوهش، اعتبارمقياس   «

هاي مختلفي براي برآورد اعتبار وجـود دارد كـه منطـق             در فراتحليل روش  ). 1376اميري،  
در فراتحليـل   . ها بر پايه ميزان توافق يا اختالف بين كدگـذاران بنـا شـده اسـت                 عمومي آن 

.  براي برآورد توافـق بـين كدگـذاران اسـتفاده شـده اسـت          1حاضر از ضريب كاپاي كوهن    
ه معنـي توافـق كامـل بـين     در آن بـ + 1كنـد كـه مقـدار      تغيير مـي -1تا + 1ضريب كاپا بين  

 به معناي عدم توافق و مقدار صـفر نيـز ناشـي از شـانس و تـصادفي بـودن                    -1كدگذاران و   
 مطالعـه  10براي محاسبه ضريب كاپا، ابتـدا  ). 2008، 2مارش، اومارا و مالبرگ(توافق است  

 كدگـذار بـه طـور       2صورت تصادفي انتخـاب و پرسـشنامه معكـوس مـورد نظـر توسـط                  به
هاي حاصله در قالـب يـك مـاتريس دو بعـدي شـامل كدگـذاران و                   پرشد و داده  جداگانه  

دسـت آمـده در حـدود     مقدار بـه . ها تنظيم و در نهايت ضريب كاپا محاسبه شد  كدهاي آن 
همچنين، ايـن ارزيـابي     .  بودكه حاكي از اعتبار قابل قبول و توافق بين كدگذاران است           8/0

هـاي    هـا و تفـسير       كـه اختالفـاتي كـه در برداشـت         آورد  اوليه مقاالت فرصتي را فـراهم مـي       
  .رسد كدگذاران است مجددا بررسي و محل آنها شناسايي و به حداقل مي

                                                            
1. Cohen's Kappa Coefficient    2. Marsh, Omara & Malmberg 
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  ها  افتهي
 اسـت؛     انجام شـده   1389 تا   1378هاي    شده در محدوده زماني بين سال        مطالعه فراتحليل  20
ر يــك از در هــ) درصــد15( مــورد 3، 1382در ســال )  درصــد25( مــورد 5طــوري كــه  بــه
، و 1389 و 1381هـاي     در هـر يـك از سـال       ) درصـد 10( مـورد    2،  1387 و   1386هاي    سال

.  است  انجام پذيرفته1385 و 1384، 1383، 1380، 1378هاي  نيز در سال)  درصد5(مورد 1
 مـورد نيـز در هـر يـك از           1در اسـتان تهـران و       )  درصـد  60( مـورد    12 مطالعـه،    20از اين   
آبـاد، سـاوه، سـيرجان و تربـت جـام اجـرا               هان، ايـالم، كرمـان، خـرم      هاي اهواز، اصف    استان
از ) درصـد 45( مـورد  9طـوري كـه    نوع انتشار مطالعات نيز متنـوع بـوده اسـت، بـه      . اند  شده

در ) درصـد 15( مـورد    3نامـه و      پايان)  درصد 35( مورد   7صورت مقاله ژورنال،      مطالعات به 
روش اجـراي   . ه همايشي انتشار يافته اسـت     صورت مقال   مورد نيز به   1قالب طرح پژوهشي و     

آزمون با گـروه كنتـرل    آزمون و پس    اين مطالعات نيز به سه صورت شامل آزمايشي با پيش         
 مـورد،  8(آزمون با گـروه كنتـرل    آزمون و پس آزمايشي با پيش ، شبه ) درصد 55مورد،  11(

 5 مـورد،  1(آزمـون   آزمـون و پـس     آزمايشي بدون گروه كنتـرل بـا پـيش          و شبه )  درصد 40
هــاي مطالعــات  از آزمــودني)  درصــد85( مــورد 17مقطــع تحــصيلي. بــوده اســت) درصــد
.  است  آموزان دوره راهنمايي بوده     نيز دانش )  درصد 15( مورد   3آموزان دبيرستاني و      دانش

 مورد نيز هر دو جـنس را        8تنها بر روي پسران و در       )  درصد 55( مورد   11اين مطالعات در    
مطالعـات  . ها مشخص نشده است ؛ در يكي از مطالعات نيز جنس آزمودنياند  شده  شامل مي 
 60( مورد   12اند، به طوري كه       ي برنامه پرداخته    هاي متفاوتي به ارايه     شده به روش    فراتحليل
ي مطالـب برنامـه    طرفـه بـه ارايـه    صورت يك   ها به  فاقد بحث گروهي بوده و در آن      ) درصد

نيز از روش بحث گروهي استفاده كـرده  )  درصد35( مورد  7. آموزشي پرداخته شده است   
را ) روش بحث گروهي همراه با رهبر همتا( مورد از مطالعات روش يادگيري فعال        1و تنها   

ها استفاده و     مورد از مطالعات از روش تصادفي براي انتخاب آزمودني        19. كار برده است    به
هـا    دفمند بـه انتخـاب آزمـودني      گيري ه   مورد نيز از روش غيرتصادفي و به صورت نمونه         1

از )  درصـد  45( مـورد    9گيـري تـصادفي نيـز،         هـاي نمونـه     از ميـان روش   . اقدام كرده است  
اي اسـتفاده     گيـري خوشـه      مـورد نيـز از روش نمونـه        10مطالعات به روش تصادفي سـاده و        
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. سـت هاي متفاوتي استفاده شده ا      در بررسي اعتبار مطالعات مورد نظر نيز از روش        . اند  هكرد
از )  درصد15( مورد 3از آلفاي كرونباخ، )  درصد 45( مورد   9شده،     مطالعه فراتحليل  20از  

از روش بازآزمـايي بـه      )  درصـد  25( مـورد    5روش دونيم سازي به همراه آلفاي كرونباخ،        
 مــورد نيــز از روش بازآزمــايي بــراي بررســي اعتبــار اســتفاده  1همــراه آلفــاي كرونبــاخ و 

  .د از مطالعات نيز روش ارزيابي اعتبار مشخص نيست مور2در . اند كرده
مـصرف   هاي پيشگيري از سـوء  آيا در مجموع برنامه "گويي به اين سوال كه        براي پاسخ 

 1ها در جدول       نتايج تلفيق شده از كليه برنامه      "آموزان اثربخش هستند؟    مواد در ميان دانش   
 معنـــادار اســـت 25دي بـــا درجـــه آزا) Q) 903/284مقـــدار آمـــاره . ارايـــه شـــده اســـت

)001/0P<(       نظـران   بنابراين، توصـيه صـاحب    . اثرها است   كه حاكي از ناهمگون بودن اندازه
مقـدار  . فراتحليل، استفاده از نتايج مدل اثرتصادفي و بررسي داليـل ايـن نـاهمگوني اسـت               

كـه بـه لحـاظ آمـاري معنـادار          ) =608/0d(اسـت   608/0 اثر مدل اثر تصادفي برابر با         اندازه
هـاي تحقيـق    در واقع، پاسخ به سوال مذكور بـر اسـاس يافتـه   ). =P<7/299Z ,001/0(است 

 درصـد اطمينـان آمـاري گفـت كـه           95تـوان بـا بـيش از          عبارت ديگر، مي    به. است» مثبت«
آمـوزان اثـربخش هـستند و ميـزان           مصرف مواد در ميان دانـش      هاي پيشگيري از سوء     برنامه

  .ندازه مقدار آن متوسط است،  كه به لحاظ ا608/0تاثير آن 
 

مصرف مواد در تغيير  هاي پيشگيري از سوء اثر برنامه نتايج تلفيق و همگني اندازه : 1  جدول
آموزان  نگرش دانش  

 معناداريدرجه آزادي Qمقدارمعناداري Zمقدار  حد باالحد پايين اثر  اندازه تعداد

26 608/0 445/0 771/0 299/7 0005/0 903/284 25 0005/0 

هـاي پيـشگيري در    در اين بخش به بررسي تاثير متغيرهاي مستقل در ميزان اثربخشي برنامـه   
بـراي آزمـون   . شـود  مـصرف مـواد پرداختـه مـي        آموزان نـسبت بـه سـوء        تغيير نگرش دانش  

 درنـرم افـزار     1رگرسـيون  هـا دو روش آمـاري عمـده شـامل تحليـل واريـانس و فـرا                  فرضيه
CMA2    و ) اي طبقه(اي  حليل واريانس براي متغيرهاي مستقل غيرفاصله ت.  در نظر گرفته شد

                                                            
1. meta-regression 



  و همكاراننادر مهري 

 

19  
19 

 

ره 
شما

م، 
شش

ل 
سا

23
يز 

 پاي
،

13
91

 
V

ol
. 6

, N
o.

 2
3,

 A
ut

um
n 

20
12

 

) ي برنامـه    تعـداد جلـسات ارايـه     (اي مانند شدت برنامـه          رگرسيون براي متغيرهاي فاصله     فرا
  .نتايج آماري و تفسير آن در زير ارايه شده است. تواند استفاده شود مي

 مبنـاي تئوريـك سـاخته و        هـاي پيـشگيري كـه بـر         برنامـه «براي آزمون اين فرضيه كـه       
هايي كه فاقد مبناي نظري هستند، اثربخـشي بيـشتري در    اند در مقايسه با برنامه    پرداخته شده 

نتـايج  » آورنـد   تـري را بـه وجـود مـي          اثـر بـزرگ     آموزان داشته و اندازه       تغيير نگرش دانش  
  .آزمون آماري در جدول زير ارايه شده است

بدون مبناي نظري در تغيير /هاي با ت اثربخشي برنامهنتايج آزمون آماري تفاو: 2  جدول
آموزان نگرش دانش  

 نتيجهمعناداري درجه آزادي Qآماره معناداريZمقدار اثر اندازهتعداد  مبناي نظري

 111/70005/0 679/0 21 دارد

 342/3001/0 307/0 5 ندارد
909/7 1 005/0 

تاييد 
 فرضيه

 - - - - 299/70005/0 608/0 26 كل

مصرف كه بر مبناي مـدل نظـري         هاي پيشگيري از سوء     دهد، برنامه    نشان مي  2نتايج جدول   
كه فاقد مبناي نظري هستند، در تغيير نگرش         هايي  شوند نسبت به برنامه     ساخته و پرداخته مي   

اثري به بزرگي  هاي داراي مبناي نظري اندازه  در مجموع برنامه . ترند  آموزان اثربخش   دانش
679/0) 679/0d= ( هـاي فاقـد مبنـاي نظـري          اثـر برنامـه     كه انـدازه     در حالي . اند  توليد كرده
307/0) 307/0=d (اثرهـاي دو گـروه وجـود         چنين، تفاوت معنـاداري در انـدازه          هم. است

  ). =P<909/7 Q , 01/0(دارد 
 و  هاي آموزشي به شيوه بحث گروهي       استفاده از استراتژي  «براي آزمون اين فرضيه كه      

هـاي پيـشگيري كـه از     در واقـع، برنامـه  . كنـد  يادگيري فعال به اثربخشي برنامه كمـك مـي        
آموزان  ها در تغيير نگرش دانش كنند از ساير برنامه هاي يادگيري فعال استفاده مي      استراتژي
  .نتايج آزمون آماري در جدول زير ارايه شده است» ترند اثربخش
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ها در  ي بررسي تأثير استراتژي آموزش بر اثربخشي برنامهنتايج آزمون آماري برا: 3  جدول
  آموزان تغيير نگرش دانش

 نتيجهمعناداريدرجه آزادي QآمارهمعناداريZآمارهاثر اندازهتعداد استراتژي آموزشي

0005/0 185/7  114/1 1 يادگيري فعال
0005/0 660/5 917/0 7 نيمه فعال
0005/0 478/5 450/0 18 غيرفعال

591/172 0005/0
تاييد 
فرضيه

 - - - -26 608/0 299/7 0005/0 كل

داراي بحـث   (شود راهبردهاي آموزشي فعال       گونه كه در جدول فوق مشاهده مي       همان
هـاي پيـشگيري در تغييـر         ترين برنامه   اثربخش) گروهي و استفاده از آموزش دهندگان همتا      

آمـوزان    هـا در تغييـر نگـرش دانـش          ر اين نوع از برنامه    اث  اندازه  . آموزان بودند   نگرش دانش 
114/1) 114/1=d (917/0 اثـري بـه بزرگـي         هاي داراي بحث گروهي انـدازه       برنامه. است 

هـاي    هاي آموزشي بر اثربخشي برنامـه       چنين، تاثير استراتژي    هم). d=917/0(اند    ايجاد كرده 
  ). 001/0P< ,591/17=Q(پيشگيري به لحاظ آماري معنادار است 

هاي آموزشـي چندگانـه بـه اثربخـشي           استفاده از استراتژي  «براي آزمون اين فرضيه كه      
هـاي    هـاي پيـشگيري كـه از اسـتراتژي          يعنـي برنامـه   . كنـد   بيشتر برنامه پيشگيري كمك مي    

هـايي كـه صـرفا از يـك      كنند نسبت به برنامـه  ي محتواي برنامه استفاده مي    متنوعي در ارايه  
نتـايج  » كننـد   آمـوزان بهتـر عمـل مـي         كنند در تغيير نگرش دانش      تفاده مي نوع استراتژي اس  

  .آزمون آماري در جدول زير ارايه شده است
 

هاي آموزشي چندگانه بر اثربخشي  نتايج آزمون آماري در بررسي تأثير استراتژي: 4جدول
آموزان پيشگيري در تغيير نگرش دانش برنامه  

 نتيجهمعناداري Zمقدار داردخطاي استان ضريب رگرسيوني متغيرها

0005/0 91/9 010/0 101/0تعداد ابزارهاي ارايه آموزش
 000/0 12/7 030/0 215/0 مقدار ثابت

تاييد 
 فرضيه
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دهدكـه هرچـه تعـداد ابزارهـاي ارايـه آمـوزش بيـشتر باشـد در                   نتايج آزمون نشان مـي    
آمـوزان بهتـر      ش دانـش  مصرف مواد در جهت تغييـر نگـر        اثربخشي برنامه پيشگيري از سوء    

  : معادله رگرسيوني آن نيز به شرح زير است. كند عمل مي
)X(101/0 + 215/0Y=  

 تعداد ابزارهاي آموزشي مورد اسـتفاده در        X اثربخشي برنامه پيشگيري و      Yكه در آن    
ــه اســت ــه . برنام ــه برنام ــق ايــن معادل ــر نگــرش     طب ــزار آموزشــي در تغيي اي كــه ازيــك اب

كنـد و     ايجـاد مـي   ) d=316/0 (316/0 اثري به بزرگي      كند، اندازه   ده مي آموزان استفا   دانش
اثـري بـه بزرگـي        كنـد انـدازه        ابزار آموزشي در ارايه برنامـه اسـتفاده مـي          3اي كه از        برنامه
518/0) 518/0=d (كند ايجاد مي. 

هاي ديگر در فاصله   آزمون و يا سنجه     هرچه پرسشنامه پس  « براي آزمون اين فرضيه كه      
درواقـع، بـين   . شـود  بيشتري از پايـان آمـوزش ارايـه شـوند از اثربخـشي برنامـه كاسـته مـي               

اثـري    شـوند و انـدازه        هاي ديگر گردآوري مـي      آزمون يا سنجه    اي كه پرسشنامه پس       فاصله
نتايج » .آموزان توليد كرده است رابطه معكوس وجود دارد       كه برنامه در تغيير نگرش دانش     

  . زير ارايه شده استآزمون آماري در جدول
 

آزمون بر اثربخشي  نتايج آزمون آماري در بررسي تاثير فاصله اجراي پس: 5جدول
آموزان هاي پيشگيري در تغيير نگرش دانش برنامه  

 نتيجه معناداري Zآماره خطاي استانداردضريب رگرسيوني متغيرها

 051/0 95/1 001/0 003/0آزمون فاصله اجراي پس

 0005/0 28/17 022/0 397/0 ر ثابتمقدا
 رد فرضيه

  

هـاي    آزمون بر ميزان اثربخـشي برنامـه        ضريب رگرسيوني براي متغير فاصله اجراي پس      
هـاي پيـشگيري در ايـران پرسـشنامه           بايد توجه داشت عمده برنامه    . پيشگيري معنادار نيست  

امـر در معنـادار     كنند كـه ايـن        آزمون را بالفاصله پس از اتمام برنامه پيشگيري اجرا مي           پس
  .نشدن رابطه بين دو متغير بي تاثير نيست
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تـر باشـد،      هرچه تعـداد جلـسات آمـوزش برنامـه طـوالني          « براي آزمون اين فرضيه كه      
بـه عبـارت ديگـر تعـداد جلـسات آموزشـي بيـشتر بـه                . تر اسـت    اثر برنامه نيز بزرگ     اندازه  

» .كنـد  مواد كمك بيشتري ميآموزان به سوءمصرف  اثربخشي برنامه در تغيير نگرش دانش     
  .نتايج آزمون آماري در جدول زير ارايه شده است

نتايج آزمون آماري در بررسي تاثير تعداد جلسات آموزشي بر اثربخشي : 6جدول
آموزان هاي پيشگيري در تغيير نگرش دانش برنامه  

 نتيجهمعناداري Zمقدار خطاي استانداردضريب رگرسيوني متغيرها

 0005/0 60/3 004/0 014/0  آموزشيتعداد جلسات

 0005/0 92/14 041/0 621/0 مقدار ثابت
 تاييد فرضيه

دهد هرچـه تعـداد جلـسات آموزشـي بيـشتر باشـد، برنامـه پيـشگيري از                    نتايج نشان مي  
 P>001/0(تــر خواهــد بــود  آمــوزان اثــربخش سوءمــصرف مــواد در تغييــر نگــرش دانــش

,014/0=B .(صورت زير استمعادله رگرسيوني نيز به  : 

)X (014/0 + 621/0Y=  
آموزان و     اثربخشي برنامه پيشگيري در تغيير نگرش دانش       Yر اين معادله رگرسيوني،     د

X     برنامه پيشگيري كه در يك جلسه ارايه شود، اثربخـشي          .  تعداد جلسات ارايه برنامه است
 735/0 شود آن را به      رساند و چنانچه در ده جلسه ارايه         واحد مي  635/0برنامه پيشگيري را    

  .دهد افزايش مي
هـا بـه       بـا آزمـودني    1اسـتفاده از آمـوزش دهنـدگان همتـا        «براي آزمون اين فرضيه كـه       

تـرين    هـا، محبـوب     در واقع، محققاني كه از ميان آزمـودني       . كند  اثربخشي برنامه كمك مي   
تري را در     ربخشهاي اث   كنند، برنامه   آنها را انتخاب و از آنها در جريان آموزش استفاده مي          

نتايج آزمون آمـاري در جـدول زيـر ارايـه           » .آورند  آموزان به وجود مي     تغيير نگرش دانش  
  .شده است

 

                                                            
1. peer educators 
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نتايج آزمون آماري در بررسي تأثير استفاده از آموزش دهندگان همتا بر : 7جدول
آموزان هاي پيشگيري در تغيير نگرش دانش اثربخشي برنامه  

 نتيجهمعناداريدرجه آزاديQآمارهمعناداري Zآمارهاثر ندازهاتعداد آموزش دهندگان همتا

0005/0 013/7 585/0 25 خير
 003/0 0005/0034/91 185/7 114/1 1 بله

تاييد 
فرضيه

 - - - -0005/0 299/7 26 608/0 كل

كنند   هاي پيشگيري از سوءمصرف مواد كه از آموزش دهندگان همتا استفاده مي             برنامه
 114/1هـاي نـوع اول        اثر برنامـه    اندازه. ها دارند   بخشي بسيار بيشتري نسبت به ساير برنامه      اثر

)114/1=d (  ــدازه ــه اســت، درحــالي كــه ان ــر برنام ــر اســت    اث ــسيار كمت هــاي دســته دوم ب
)585/0=d .(    معنادار شدن آمارهQ       اثـر    نيز حاكي از آنست كه تفاوت معناداري بين انـدازه

هـا وجـود    كنند نـسبت بـه سـاير برنامـه     آموزش دهندگان همتا استفاده ميهايي كه از    برنامه
شود كه اثربخـشي برنامـه        عبارت ديگر، استفاده از آموزش دهندگان همتا سبب مي          به. دارد

  .آموزان به طرز معناداري بيشتر شود پيشگيري از سوءمصرف مواد در تغيير نگرش دانش
  

  گيري بحث و نتيجه
مـصرف مـواد     هاي پيشگيري از سوء     دهد كه در مجموع برنامه      شان مي نتايج تحقيق حاضر ن   

 608/0اثـر تلفيـق شـده         مقـدار انـدازه     . انـد   مصرف مواد موفق بـوده     در تغيير نگرش به سوء    
)608/0=d (   اي بـين    از آنجايي كه اين مقدار در دامنـه . بوده و به لحاظ آماري معنادار است
 Qآمـاره   . شـوند   متوسط ارزيابي مي  ) 1977 (1دي كوهن بن   قرار دارد، طبق دسته    7/0 تا   6/0

اثرهـا    دهـد كـه انـدازه         رود، نـشان مـي      اثرها به كار مي     نيز كه براي ارزيابي همگوني اندازه       
گـر قـرار      اند كه در چنين شرايطي توضيح اين ناهمگوني در دستور كار فراتحليل             ناهمگون

هايي كه در زمينه پيـشگيري از          فراتحليل در فراتحليل حاضر نيز با بررسي و مرور       . گيرد  مي
، 1997؛ تـوبلر،    1994؛ انت و همكاران،     2002بدسو،  (اند    مصرف مواد صورت پذيرفته    سوء

تواند در تبيين اين ناهمگوني موثر واقـع شـود، شناسـايي و در                 متغير بالقوه كه مي    6) 1994
 اسـتفاده شـده   CMA2ار هـا نيـز از نـرم افـز     براي آزمون فرضـيه .  فرضيه آزمون شد6قالب  

                                                            
1. Cohen 
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دهـد كـه داشـتن مبنـاي نظـري در تغييـر نگـرش                 هـا نـشان مـي      نتايج آزمـون فرضـيه    . است
هاي پيشگيري    به عبارت ديگر، اثربخشي برنامه    . آموزان به لحاظ آماري معنادار است       دانش

هـاي داراي مبنـاي نظـري و          آمـوزان، تفـاوت معنـاداري بـين برنامـه           در تغيير نگرش دانـش    
استفاده از راهبردهاي آموزشي بـه شـيوه يـادگيري فعـال            . كند  هاي فاقد آن ايجاد مي     برنامه

كند و تفاوت آماري معنـاداري در ميـزان اثربخـشي         نيزبه اثربخشي برنامه كمك زيادي مي     
اسـتفاده از   . ها بر حسب راهبرد و رويكرد مورد اسـتفاده در ارايـه برنامـه وجـود دارد                  برنامه

وع و متعدد در ارايه برنامه آموزشي نيز اثربخشي بيشتري را در تغييـر              ابزارهاي آموزشي متن  
  .آورد آموزان پديد مي نگرش دانش

آزمـون    دهد كه رابطه معناداري بين فاصله اتمام آمـوزش و اجـراي پـس               نتايج نشان مي  
در واقع، نتايج پژوهش حاضر گوياي اين مطلب است كه هرچه بين آموزش             . وجود ندارد 

آزمون فاصله افتد، از اثربخشي برنامه پيشگيري از سوءمـصرف            گيري و ارايه پس   برنامه پيش 
شود و اگر كاهشي نيز در آن رخ دهد، ناشي  آموزان كاسته نمي    مواد در تغيير نگرش دانش    

اي در فـضاي پژوهـشي كـشورمان            چنـين نتيجـه   . از شانس و تصادف است و نه چيز ديگـر         
مـصرف   هـاي پيـشگيري از سـوء        عمدتا اثربخشي برنامه  در ايران   . چندان دور از ذهن نيست    

شود بين دو متغير  پذيرد كه سبب مي   مواد بالفاصله پس از اتمام برنامه آموزشي صورت مي        
 .رود، وجود نداشته باشد رابطه آماري معناداري آن گونه كه انتظار مي

دت زمـان   ارايه برنامه آموزشـي در قالـب تعـداد جلـسات بيـشتر و تـداوم برنامـه در مـ                    
. شـود  ها و در نتيجه اثربخـشي بيـشتر برنامـه مـي     تر منجر به يادگيري بيشتر آزمودني   طوالني
بررسـي و  » شـدت برنامـه  «نيز در مطالعه خود اين متغير را تحت عنوان ) 1997،  1994(توبلر

تعداد ساعات ارايه برنامه را به عنوان شاخصي از شدت برنامه بر اثربخشي آن بررسي كرده 
در فراتحليل حاضر نيز شواهدي ارايه شد كـه نـشان          . اي به دست آورده است         نتايج مشابه  و

ي برنامه پيشگيري از سوءمصرف مـواد و اثربخـشي آن در              دهد بين تعداد جلسات ارايه      مي
مصرف مواد رابطه مـستقيم و معنـاداري وجـود           آموزان نسبت به سوء     در تغيير نگرش دانش   

عداد جلـسات ارايـه برنامـه آموزشـي بيـشتر باشـد، اثربخـشي برنامـه                 در واقع، هرچه ت   . دارد
استفاده از آموزش دهندگان همتا به ميزان زيادي بر اثربخـشي           . شود  پيشگيري نيز بيشتر مي   
 . افزايد برنامه پيشگيري مي
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هـاي    توان گفت كه در اجـراي سراسـري برنامـه           بندي كلي مي    در مجموع و در يك جمع     
رف مواد در تمامي مدارس كشور نبايد ترديد كرد، زيرا نتايج فراتحليـل             پيشگيري از سوءمص  

هاي پيشگيري اوليـه از سوءمـصرف مـواد دسـت كـم در تغييـر                  دهد كه برنامه    حاضر نشان مي  
هـاي پـژوهش حاضـر نيـز بايـستي            بر اسـاس سـاير يافتـه      . آموزان موثر بوده است     نگرش دانش 

تاثير دارند در طراحي و اجراي برنامه پيشگيري مـورد          متغيرهايي كه در اثربخشي بيشتر برنامه       
چنانچه برنامه پيشگيري بر مبناي نظري سـاخته شـود، در ارايـه آن از بحـث                 . توجه قرار گيرند  

استفاده شـود، ابزارهـاي آموزشـي متنـوع و          ) آموزان  دانش(گروهي و آموزش دهندگان همتا      
شـته باشـد، اثربخـشي بيـشتري را در تغييـر            متعدد باشد و تعداد جلسات ارايـه برنامـه تـداوم دا           

با وجود اين،  بايد توجـه داشـت آنچـه كـه بـيش از همـه                  . كند  آموزان ايجاد مي    نگرش دانش 
كنـد نحـوه ارايـه برنامـه بـه            اي بـازي مـي        كننده اهميت داشته و در اثربخشي برنامه نقش تعيين       

زشـي تعـاملي و رويكـرد فعـال         هاي پيشگيري كه از راهبردهاي آمو       برنامه. آموزان است   دانش
فعـال و يـا غيـر فعـال اسـتفاده       هايي كه از راهبردهـاي نيمـه   كنند در مقايسه با برنامه      استفاده مي 

تر شـدن برنامـه پيـشگيري     اثرها را پديد آورده و منجر به اثربخش ترين اندازه     كنند، بزرگ   مي
ويژگـي  .  همـسو و هماهنـگ اسـت       )1997،  1994(هاي تـوبلر    البته، اين نتايج با يافته    . شوند  مي

كنـد روش ارايـه       هاي غيرتعاملي متمـايز مـي       هاي تعاملي را از برنامه      منحصر به فردي كه برنامه    
هـاي    هاي مبتني بر رويكرد فعال به ميزان بسيار بيشتري نـسبت بـه برنامـه                يادگيري. برنامه است 

اين در حـالي اسـت كـه    .  دارندآموزان تاكيد ها بين دانش   غيرفعال روي تعامالت و مبادله ايده     
عموما سيستم آموزشي مدارس در كشورمان به شيوه غيرتعـاملي بـوده و همـه معلمـان بـا ايـن                  

در اين رويكرد عمـده محتـواي آموزشـي بـه صـورت يـك طرفـه بـه                   . رويكرد آشنايي دارند  
  . است اما در رويكرد تعاملي عنصر اصلي تعامل بين اعضاي گروه،شود آموزان ارايه مي دانش

. طلبـد   هاي پيشگيري در تمامي مدارس كشور هزينه بسياري را مـي            اجراي سراسري برنامه  
هاي دست اندركار قصد انجام چنين كاري را داشته باشند، الزم است           چنانچه نهادها و سازمان   

 آنچـه   ،در واقع . هاي پيشگيري، رويكرد تعاملي را مد نظر قرار دهند          در زمينه نحوه ارايه برنامه    
هـا و تجربيـات بـين         آمـوزان در كـالس و تبـادل ايـده           كه اهميت دارد مشاركت جدي دانـش      

هاي پيشگيري اثربخشي كمتري داشـته و محلـي           صورت برنامه   آموزان است، در غير اين      دانش
  . براي اتالف بودجه و وقت خواهد شد
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