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  ارتباط پرخطر رفتارهاي كاهش بر خودآگاهي مهارت آموزش اثربخشي

 معتادان در مخالف جنس با

  3، حوريه كرمي2، حميد خاكباز1فرشاد زارعي
  

  25/05/1389: تاريخ پذيرش    12/03/1389: تاريخ دريافت
  
  

  چكيده 
 رفتارهـاي  كاهش بر خودآگاهي مهارت آموزش بخشي اثر حاضر تعيين پژوهش انجام از هدف: دفه

روش پژوهش شـبه آزمايـشي بـا طـرح     : روش. مردان معتاد است ميان در مخالف جنس با ارتباط پرخطر
جامعه آماري پژوهش معتادان مرد شـهر كرمانـشاه بـود كـه بـا               . پس آزمون با گروه گواه بود     -پيش آزمون 
 نفـر انتخـاب و بـه روش         40تعـداد   . ترك اعتياد انتخاب شدند   گيري در دسترس از چهار مركز        روش نمونه 

آمـوزش گروهـي مهـارت خـود        . جـايگزين شـدند   )  نفر 20هركدام  (تصادفي در دوگروه آزمايش و گواه       
. عمـل آمـد     آزمون به  يك هفته بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس         . آگاهي براي گروه آزمايشي اجرا شد     

. ه تفـاوت معنـادار ميـانگين رفتارهـاي پـر خطـر گـروه آزمـايش و گـواه بـود                     ها نـشان دهنـد     يافته: ها  يافته
 تـوان از آمـوزش    مـي  در بـين معتـادان  رسد براي كاهش رفتـار پـر خطـر جنـسي     به نظر مي: گيري نتيجه

  . هاي خودآگاهي استفاده كرد مهارت
  خودآگاهي، معتاد مهارت، رفتار پرخطر :ها كليد واژه

  
  

                                                            
  farshadzm@yahoo.com:   پست الكترونيك.دانشجوي كارشناسي ارشد  مشاوره توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. 1
  شاوره خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشجوي كارشناسي ارشد  م.2
 شناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناسي ارشد روان. 3
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  مقدمه
دارد  وجـود  غيرقـانوني  اپيوئيـدهاي  ي هكننـد  مـصرف  ميليـون  16  حـدود دنيـا  سراسردر  

حـداقل   ايـران  كـشور  تعـداد معتـادان   منتـشر شـده،   آمارهـاي  براسـاس ). 2007، 1دارك(
؛ بـه نقـل از تيمـوري و همكـاران،           2008دبيـر خانـه مبـارزه بـا مـواد،           (است   نفر   1200000

رفتارهاي پر خطر جنـسي در بـين        ) 1390(بنا به گزارش رضايي ابهري و همكاران        ). 1390
همچنين، معتادان به مواد مخدر جزءگروهـاي       . نوجوانان معتاد بيش از ساير نوجوانان است      

تواند عواقـب بـسيار ناخوشـايندي بـراي      مي كه رفتارهايي). 2008جراليز، (پر خطر هستند
ي پرخطـر  شـود، از جملـه رفتارهـا        فرد و ديگران داشته باشد رفتارهاي پـر خطـر گفتـه مـي             

 بـا  رابطه اين كه رغم به امروزه). 1390دستجردي و همكاران، (روابط جنسي نا ايمن است 
 معضل گرفته است، اما به صورت يك قرار توجه مورد ما كشور در همواره مخالف جنس

 و هـا  دانـشگاه  مـدارس،  هـاي  درگيري و گزارشات .است بوده مطرح نيز فردي و اجتماعي
 .اسـت  بـوده  معـضل  ايـن  با برخورد در آنان سردرگمي از حاكي تيتربي و آموزشي مراكز
 شـكل  بـه  نوجوانـان  تـا  كننـد  چـه  اينكـه  با رابطه در خود سواالت به توانند مي چگونه لذا،

 ايـن  در رسـد  مـي  نظـر  به دهند؟ پاسخ نسازند، برقرار رابطه جنس هم غير افراد با نامتعارف
باشد  مساله اين حل براي مناسبي گشاي راه تواند مي زندگي هاي مهارت آموزش چارچوب

  .)1370احمدي،(
 ميان و اجتماعي-رواني يها مهارت از بزرگي گروه به زندگي، هاي مهارت صطالح ا
 اتخـاذ  آگـاهي  بـا  را تصميماتشان تا كند كمك افراد به تواند كه مي شود مي گفته فردي
 را خـود  شخصي مديريت و اي لهمقاب هاي مهارت كنند، برقرار ارتباط مؤثر طور به كنند،

 جهـاني  سـازمان ). 2003، 2يونيسف(باشند  داشته باروري و سالم زندگي و دهند گسترش
 بـه  نيـز  هـا  مهـارت  ايـن  .است كرده مشخص را اصلي مهارت ده 1944 سال در بهداشت
 :از عبارتنـد  كـه  اند شده بندي طبقه جفت جفت صورت به آنها، بين طبيعي ارتباط لحاظ

مـساله،   حـل  و گيـري  فردي، تصميم بين روابط و همدلي، ارتباطي توانايي و هيخودآگا
 و فراهـاني  فرمهينـي ( هـا  اسـترس  بـا  مقابلـه  و هيجـان  با نقادانه، مقابله تفكر و خالق تفكر

                                                            
1. Dark    2. Unicef 
 



 فرشاد زارعي و همكاران

65  
65 

 

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال

س
15

يز 
 پاي

،
13

89
 

V
ol

. 4
, N

o.
 1

5,
 A

ut
um

n 
20

10
 

 جـسماني  و عـاطفي  اجتماعي، رواني ابعاد تمام شناخت شامل  خودآگاهي).1389 پيداد،
  چـه  بـه  و داريـم  احـساسي  باشيم كه چه متوجه كه است اين معناي به خودآگاهي .است

 كنيم مي احساس را چيزهايي چه زمان هر در و داريم رفتاري چه كنيم؟ فكرمي چيزهايي
 ها احساس اين متعاقب و آورند مي بوجود درما افكاري چه يا و احساس چه ها پيام اين و

 نديده را ها پيام يا دهيم ييرميتغ خود ذهن در را ها پيام آيا دهيم؟ مي نشان را واكنشي چه
 ،زنـدگي  هـاي  مهـارت  آموزشـي  پيـشگيري  برنامـه  بهداشـت،  جهـاني  سازمان (گيريم مي

 بهبـود  بـراي  قـوت  نقـاط  بـر  تكيه با -1: آموزيم كه در مهارت خودآگاهي ما مي). 1383
 تـسلط  فرد بتواند كه شود مي باعث ضعف نقاط از آگاهي .كنيم تالش خود ضعف نقاط

 احـساسات  از كـه  فردي چون بشناسيم را خود احساسات -2. باشد داشته بر خود بيشتري
 احـساسات  مهـار  و كنتـرل  در نـاتواني  .كنـد  كنتـرل  را آنهـا  تواند مي شود مي آگاه خود
 يـاد  و كنـيم  پيـدا  اطـالع  نيازهـاي خـود   از -3 . بينجامد ... و خشونت اعتياد، به تواند مي

 و تفكـري  داوري، (سـازيم  مرتفـع  را خـود  زهـاي نيا سـالم  مـسيرهاي  از كـه  بگيـريم 
  ). 1385كاظمي،

واسـطه   توانـد بـه   هاي مقاربتي كه مي  و بيماريHIVا توجه به مشكالتي از قبيل ابتال به         ب
رفتارهاي پرخطر ايجاد شود و لزوم پيشگيري از آنها و اين نكته كـه رفتارهـاي پرخطـر بـه                    

و بـا در    ) 2000،  1لينـدبرگ و ويليـامز    (اسـت   استثناي خودكشي در پسران بيشتر از دختران        
 نظر گرفتن تعداد زياد معتادان در جهان و كشور ما و نيـز بـا در نظرگـرفتن اينكـه ارتبـاط     

رزاقـي و همكـاران،   (گزارش شده است  معتادان از نيمي حدود ميان در جنسي نامشروع،
گـاهي و تـأثير     اين پژوهش در صدد است تا با اسـتفاده از آمـوزش مهـارت خودآ              ). 1999

گيـري   ممكنه آن در تـسلط بـر احـساسات و رفتارهـا و نيـز نقـش ايـن مهـارت در تـصميم                       
اي را در جهت كاهش رفتارهـاي پرخطـر ارتبـاط بـا جـنس مخـالف در                   تر، مداخله  مناسب

  . مردان معتاد انجام دهد
  
  

                                                            
1. Lndburg &Williams  



 ا... پرخطر رفتارهاي كاهش بر خودآگاهي مهارت آموزش اثربخشي

66  
66 

 

سال چهارم، شماره 
15

، پاييز 
1389V

ol. 4, N
o. 15, A

utum
n 2010 

  روش 
  گيري امعه، نمونه و روش نمونهج
 ي هجامعـ . اسـت  گـواه  گروه با آزمون پس-نآزمو آزمايشي از نوع پيش رح پژوهش شبهط

گيـري در    آماري پژوهش شامل كليه مردان معتاد شـهر كرمانـشاه بـود كـه بـا روش نمونـه                  
 مراجعـان   ي  هبه اين صـورت كـه از همـ        . دسترس از چهار مركز ترك اعتياد انتخاب شدند       

ريافت كـرده   نفري كه نمرات باال د52اين مراكز آزمون رفتارهاي پرخطر به عمل آمد، از      
 نفر حاضر به همكاري شدند و به روش تصادفي در دوگروه آزمايش و گـواه بـا                  40بودند  

  .تعداد برابر جايگزين شدند
  

  ابزار 
ايـن پرسـشنامه   . پرسـشنامه پژوهـشگرساخته انجـام شـد     با اسـتفاده از  اطالعات ردآوريگ

باط نامشروع و ناايمن     ارت ي  ه سوال در زمين   10هاي دموگرافيك مشتمل بر       عالوه بر ويژگي  
انـد و    اي تنظـيم شـده     هـاي پرسـشنامه بـه صـورت چهارگزينـه          پاسخ. با جنس مخالف است   

نمره باالتر نشان دهنده ميزان بيشتر رفتـار پرخطـر     . گيرد  نمره انجام مي   4تا  1گذاري از    نمره
 براي مشخص كردن روايي محتوايي پرسشنامه بعد از تنظـيم         . ارتباط با جنس مخالف است    

ها كمك گرفتـه      نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه      10سواالت بر اساس پيشينه موجود از       
  . دست آمد  به68/0ضريب اعتبار به روش بازآزمايي بعد از دو هفته . شد

  

  روش اجرا 
بـار فقـط بـر     اي يـك   اي به صورت گروهـي و هفتـه         دقيقه 90 جلسه   6ي آموزشي در     رنامهب

 و و فكري بارش آموزشي هاي تكنيك در اين جلسات از. روي گروه آزمايشي اجرا شد
: هـاي آموزشـي عبـارت بودنـد از     فعاليـت  عمـده . گروهي استفاده شد بحث ايفاي نقش و

ضـعف، شـناخت    هـا، شـناخت نقـاط    هـا و مهـارت   هـا، شـناخت توانـايي    شـناخت ويژگـي  
 و  هـاي عـزت نفـس      هـا، مـالك    وليتؤها، شناخت مـس    احساسات، شناخت باورها و ارزش    

  . جايگاه انسان
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 ها  يافته 

هاي توصيفي رفتارهاي پرخطر به تفكيك گروه و نوع آزمـون در جـدول زيـر ارايـه            ماره آ
  .شده است

  هاي توصيفي رفتارهاي پرخطر به تفكيك گروه و نوع آزمون آماره:1جدول
  استاندارد انحراف  ميانگين  تعداد  ها گروه  نوع آزمون

  98/2  93/34  20  آزمايش
  آزمون پيش

  43/3  27/34  20  گواه
  29/3  20/31  20  آزمايش

  آزمون پس
  19/2  33/33  20  گواه

آزمـون از   راي بررسي تفاوت نمرات دو گـروه آزمـايش و گـواه بـا كنتـرل نمـرات پـيش               ب
نتايج اين تحليل حكايت از تفـاوت معنـادار بـين نمـرات دو              . تحليل كواريانس استفاده شد   
تـوان گفـت    بـه بيـان ديگـر مـي    ). P59/5= F ,> 05/0(شـت  گروه در رفتارهاي پرخطر دا

دار ميانگين رفتارهاي پر خطر ارتباط بـا   هاي خودآگاهي باعث كاهش معنا   آموزش مهارت 
  .جنس مخالف در گروه آزمايش شده است

  

  گيري بحث و نتيجه 
هـاي خودآگـاهي باعـث كـاهش      دهد كه آمـوزش مهـارت    هاي اين پژوهش نشان مي     افتهي

نتــايج ايـن پـژوهش بـا نتــايج    . شـود  ر رفتارهـاي پرخطـر در بـين مــردان معتـاد مـي     دا معنـي 
و شـريفي درآمـدي و   ) 1386( نيـا  سـليماني ) 2008(جـائو  و تـو  وانـگ؛  هـاي لـو،   پژوهش

تـوان ايـن گونـه اسـتدالل كـرد، از       ها مي در تبيين اين يافته. است سو هم) 1391(همكاران 
ــ  هــاي خاصــي اســت، آمــوزش  د وجــود مهــارتآنجــا كــه برقــراري ارتبــاط ســالم نيازمن

گيـري، شـناخت     هايي از قبيل تصميم    هاي خودآگاهي، شخص را در كسب مهارت       مهارت
هـاي خـود كمـك       واسـطه شـناخت بهتـر نيازهـا و ويژگـي            احساسات و تسلط بر رفتارها به     

سازد تا در برخورد با مسايل و مـشكالت زنـدگي و فـشارهاي     كند و شخص را قادر مي  مي
هـاي خـود     هـا و قـوت     تـري از ضـعف     بينانـه   هاي اجتماعي با ديد واقع      االن و مسؤوليت  همس

تر با ايـن مـسايل روبـرو شـود و در نتيجـه               برخورد كرده و قادر باشد به نحوي موثر و سالم         
هـاي مهـارت     توان احتماالً از آموزش    بنابراين، مي . رفتارهاي پر خطر جنسي او كاهش يابد      
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 و يا حتي پيشگيري از رفتارهاي پر خطر جنـسي در قـشرهاي   خودآگاهي در جهت كاهش   
هـايي كـه ايـن       هـا و صـدمه     پرخطري همچون معتادان استفاده كرد تـا از ايـن طريـق هزينـه             

ايـن پـژوهش بـا محـدوديت        . كنند را كـاهش دهـيم      رفتارها بر شخص و جامعه تحميل مي      
گان از قبيل جنسيت هاي دموگرافيك شركت كنند گيري از جهت همتاسازي ويژگي  نمونه

  . و سن و ميزان تحصيالت و همچنين نوع مواد مصرفي روبرو بود
  

  منابع
  .و مربيان اوليا انجمن  انتشارات:تهران. پسر و دختر روابط بر تربيتي تحليل). 1370( اصغر  علي،حمدي ا
 پرخطر رفتارهاي عشيو). 1390(يموري، فريبا؛ كريمان، نورالسادات؛ منصوري، فيض اهللا؛ رضايي، منصور ت

-89 (كرمانـشاه  نيلوفر ترك اعتياد مركز به كننده مراجعه زنان در جنسي راه از منتقله هاي عفونت و
  .42-65، )5(، 15دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،  ).1388

 ،بهـورز  نامهفـصل .  خودآگـاهي  مهـارت . )1385 (فاطمـه  كـاظمي،  محمدرضـا؛  تفكري، عليرضا؛ اوري، د
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