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 مصرف سوء به نسبت دانشجويان نگرش در سالم رفتارهاي آموزشي امهبرن اثربخشي

  اعتياد به نسبت پذيري آسيب كاهش و مخدر مواد

  4، مهدي افخمي اردكاني3، محمدحسن رادمنش2زاده زهرا السادات چاوش ،1افسر خليلي صدرآباد

  
  12/12/1388: تاريخ پذيرش    06/05/1388: تاريخ دريافت

  
  چكيده 

بررسي اثربخشي برنامه آموزشي رفتارهاي سالم در نگرش دانشجويان نـسبت   هدف با وهش اين پژ:هدف
طـرح پـژوهش    :روش. شـد  پـذيري نـسبت بـه اعتيـاد انجـام      آسـيب  مصرف مـواد مخـدر وكـاهش    به سوء
 سـاكن  دانشجويان از ميان جامعه آماري كه. آزمون با گروه گواه بود پس-آزمون آزمايشي از نوع پيش شبه

 گـروه  عنـوان  بـه   نفر60تعداد   بودند،1388-1389شهيدبهشتي در سال تحصيلي  دانشگاه هاىگاهدر خواب
 بـه  نـسبت  هاي نگرش مقياس. صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند نمونه انتخاب و به

 نتـايج : هـا  افتـه ي. مورد استفاده قرار گرفت پذيري نسبت به اعتياد براي ارزيابي مواد و آسيب مصرف ء سو
 شـناختي،  هـاى  نگـرش و حيطـه   كلـي  در نمـره  گـواه  و آزمايش گروه بين معناداري تفاوت كه داد نشان

 .دارد وجـود  اعتيادپـذيري  آزمـون  هـاي  مقيـاس  خـرده  و مخـدر  مواد به نسبت رفتاري و عمومي عاطفي،
 مـواد و كـاهش   مـصرف  نسبت به سوء منفي نگرش تقويت سالم موجب آموزش رفتارهاي :گيري نتيجه

  .شود سطح اعتيادپذيري مي
 مصرف مواد سالم، نگرش نسبت به مواد مخدر، اعتيادپذيري، سوء  رفتارهاي:ها كليد واژه

  

                                                            
     a.khalilisadrabad@imamreza.ac.ir: پست الكترونيك. شناسي دانشگاه امام رضا دانشجوي دكترا روان: نويسنده مسؤول. 1
 كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي  . 2

  كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت. 3
   كارشناس ارشد مدبريت، دانشگاه تهران. 4
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  مقدمه
 اسـت،  يافتـه  شـهرت  سـوز  خانمـان  بـالي  به مردم ميان در كه اعتياد و مواد مصرف سوء

 تمـامي صـاحب   .اسـت  شـده  تبـديل  بـشري  جوامع بزرگ هاي از دغدغه يكي به امروزه
 از يكـي  بايـد  را اعتيـاد  كـه  نظـر دارنـد   نكتـه اتفـاق   ايـن  در اعتيـاد  متخصـصان  و نظران

موسـسه ملـي سـوء مـصرف مـواد،      (دانست  اجتماعي زيستي، رواني و بارزترين مشكالت
 را محـوري  بالنـدگي، نقـش   و اجتماعي تحرك لحاظ به كشوري هر در جوانان). 2007

 بين در مواد مصرف ميزان كه هستند اين بيانگر آمارها. كننديم ايفا جانبه همه در توسعه
 گيـري  چـشم  اخيـر افـزايش   هاي دهه در جوانان و نوجوانان ميان بويژه در جوامع مختلف

 سر مخدر مواد مصرف با نوجواناني كه و جوانان). 2007، و همكارانميلشير (است  داشته
 سـازمان،  بـدون  ت تحـصيلي، تفكـر  افـ  خـشونت،  مثـل دزدي،  مسايلى دارند، درگير كار

 درجـه  به حل مـسئله،  مربوط هاي توانايي كاهش اجتماعي،-رواني هاي كاهش سازگاري
، 2؛ ساسـمن 1998، و همكـاران  1نيوكمـب (افسردگي هستند و اجتماعي گيري كناره باالي
 سـالمت  وضـعيت  بررسـى «تحت عنوان  در تحقيقى ،)1386 (همكاران و سهرابى). 1996
 ايـن  بـه » و فنـاورى  تحقيقـات  علوم، وزارت پوشش تحت هاى جويان دانشگاهدانش روانى
 مخـدر  مـواد  مـصرف  سـوء  خطـر  معـرض  در درصـد دانـشجويان  9/21 كـه  رسيدند نتيجه
 مخـدر  مواد شيوع مصرف ميزان«، در تحقيقي با عنوان )1386(فيضى و زاده سراج. هستند

 را خـود  درصـد 8/5تيجه رسيدند كه، به اين ن »دولتى ايران دانشگاه 21دانشجويان  بين در
بيـان   زيـاد  را خـود  وابـستگى  ميـزان  نيز  درصد1/3دانسته،  مخدر مواد به وابسته تاحدى
 و هـال . شدند مي تلقى مخدر مواد به وابسته دانشجويان  درصد9/8در مجموع  اند و داشته

 فتنـد دريا ميدوسـترن  در دانشگاه محرك داروهاي مصرف بررسي ، در)2005 (همكاران
 و مجـاز  غيـر  مـواد  مـصرف  دانـشجو،   زن202 درصـد از  11و   مـرد 179از  درصد17 كه

 و كـشور  در اعتياد باالي به شيوع توجه بنابراين، با. اند كرده گزارش را داروهاي محرك
 توانـد  نظـري مـي   ى جنبـه  از تحقيق اين نتايج جامعه، اقشار تمامي آن براي ي بالقوه خطر
 آن درمـان  و اعتياد از پيشگيري شناختي جديد رويكردهاي از ادهاستف آيا كه دهد نشان

                                                            
1. Newcomb     2. Sussman 
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 در كـارآيي مناسـبي   از ايـران  در است، محكمي نظري مباني و نتايج تجربي مبتني بر كه
  .خير يا اعتياد برخوردار است و درمان اشاعه از پيشگيري ى زمينه

د كـه درمـان     در ادبيات علمي معاصر، كمتر كسي از صاحب نظـران اعتيـاد وجـود دار              
يك بعدي؛ چه صرفاً دارويي و چه صرفاً غير دارويـي را بـه عنـوان درمـان اعتيـاد پيـشنهاد                      

ها نيز عـود   رسد، با اين حال مؤثرترين درمان   ها ضروري به نظر مي      كند، بلكه تركيبي از آن    
شـود، هـدف از       در چنين شرايطي پيشگيري به طـور منطقـي جـايگزين مـي            . بااليي داشتند 

. ي به تأخير انداختن يا جلوگيري از شروع استفاده از مـواد مخـدر در جامعـه اسـت       پيشگير
سازي افراد در مورد خطرها  هاي پيشگيرانه در برابر مصرف مواد مخدر، آگاه يكي از روش 

و مضرات مواد مخدر و اصالح نگرش افراد از نگرش مثبت به نگرش منفي به اعتياد، معتاد       
گـوي   پاسـخ  پيـشگيري  سـنتي  هـاي روش بـر  صـرف  ين، تأكيـد بنابرا. و مواد مخدر است

 مورد در آموزشي رويكرد با اوليه، عمدتاً پيشگيري آمريكا در. نيست امروزي مشكالت
 بـه  روش ايـن  است كه آن از حاكي تجربي اي  يافته اما. بوده است همراه عواقب مصرف

ممكـن   هـستند  كنجكاو دمور اين در كه نوجوانان مورد در حتي و فايده است بي تنهايي
 گرايانـه  نفـي  ديـد  نـشانگر  تحقيـق  اين البته. شود مصرف احتمال سوء افزايش باعث است
 و عامـل  بر يك صرف كردن تكيه كه است از آن حاكي بلكه آموزش نيست، به نسبت
درمان اعتيـاد و  ). 1382عزيزي، (انگارانه است  رويكردي ساده عوامل ساير گرفتن ناديده

ه معيوب آن گران و دشوار است و سيـستم درمـاني جـامعي بـا رويكردهـاي                 شكستن چرخ 
تأكيـد افراطـي بـر يكـي از     . طلبـد  را مـي  مختلف دارو درماني، روان درمـاني و بـازپروري  

بـاتوين و  (ها و رها ساختن سـاير مـوارد بـا شكـست درمـان و عـود بـاال همـراه اسـت                          جنبه
  ).1387، نقل از عبداهللا پور، 1997 1باتوين،

، مصرف مواد مخدر تحت تأثير نگرشي است كه نوجوانان )1967( 2به عقيده فيش بين
گيري نگرش مثبت يا منفي ناشي از تركيب دانش، اطالعات، باورها و              شكل. به مواد دارند  

هـا قائـل      عواطف نوجوانان درباره مواد مخدر از يك سو و ميزان ارزشي است كه براي آن              
 است، مشكل رفتارهاي پرخطر هاي مؤلفه و عوامل و علل تمامي كشف چند هر. هستند

                                                            
1. Botvin & Botvin    2. Fishbein 
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 بـه  گـرايش  ويـژه  بـه  رفتارهـا  ايـن  در دخيل و متغيرهاي عوامل از تعدادي به دستيابي اما
 در جهـت  را انـدركاران  دسـت  و كنـد مـي  تـسهيل  را بينـي  پيش قدرت مصرف مواد سوء

 يـاري  خطر معرض در افراد آموزشى براى مداخالت هاي برنامه تدوين و اوليه پيشگيري
مـداخالت   نيازمنـد  كـه  اسـت  شـده  مـشخص  امـروزه  مـواد  مـصرف  سوء درباره .دهد مي

 مـواد  مـصرف  سـوء  از و پيشگيري مقابله اقدامات اين از يكي كه است وسيعي پيشگيرانه
تـرين روش   مـستقيم . اسـت  آن بـه  نـسبت  آنـان  اصـالح نگـرش   و تغيير نوجوانان، بين در

هـايي اسـت كـه منـابع           اجتمـاعي، مداخلـه    -هـاي روانـي     ي توانـايي  مداخله به منظور ارتقـا    
جـا كـه      از آن . كنـد   هاي شخصي و اجتماعي آنان را تقويت مي        اي اشخاص و توانايي    مقابله

شناسـي از جملـه روان شناسـي اجتمـاعي،            موضوع نگرش افراد در بسياري از مباحث روان       
قدند كه ميان نگرش افـراد و تـأثير بـر           مورد نظر بوده است و روان شناسان معت       ... شناختي و 

دانيم كه افراد بر اساس نـوع         اي مستحكم وجود دارد و مي       عملكرد ايشان و رفتارشان رابطه    
آورند و يا اين كه مـصرف   باوري كه نسبت به مواد مخدر دارند، يا به مصرف آن روي مي       

يير نگرش افراد نـسبت بـه       هاي كنترل تقاضا، تغ     بنابراين، يكي از راه   . كنند  مواد را ترك مي   
ها بخش اصلي هويت انسان هستند و مركـز و محـور             نگرش. مصرف مواد مخدر است    سوء
 زيرا بر رفتار، پردازش اطالعات و رويارويي اجتماعي تأثير گذاشته           ،شناسي اجتماعي  روان

 ،)1383 (رحمتـي  ).2002 1بوهنر و وانك،  (دهند   و بخشي از خود انگاره فرد را تشكيل مي        
 آمـوزان  دانش روي بر مواد مصرف سوء نگرش به بر را اي مقابله هايمهارت آموزش اثر

 و نگرش در تغيير ها آموزش كه دادند نشان نتايج .كرد بررسي كرمان در استان دبيرستان
 رفتـاري  و عاطفي شناختي، ى حيطه سه مواد در مصرف سوء به نسبت منفي نگرش ايجاد
در تحقيقـاتي جداگانـه تـأثير آمـوزش     ) 1387(پـور   و عبداهللا) 1380(طارميان . هستند مؤثر

آمـوزان نـسبت بـه سوءمـصرف مـواد را بررسـي               هاي زندگي بر تغيير نگرش دانش       مهارت
هـاي آمـوزش    كننـده در كـالس   آمـوزان شـركت   كردند و به اين نتيجه رسيدند كـه دانـش       

 مـواد مخـدر پيـدا       تـري نـسبت بـه       هاي زندگي نسبت به گروه كنترل، نگرش منفـي          مهارت
 آمـوزش  برنامـه  شـد كـه   داده نـشان  )1387(همكـاران   و سـهرابي  پـژوهش  در. اند كرده

                                                            
1. Bohner & Wanke 
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 و شـود  مي مواد مصرف سوء به نسبت منفي نگرش تقويت سالم موجب رفتارهاي ساخت
 در را تأثير بيشترين سالم رفتارهاي ساخت آموزش داد كه نشان نيز تعيين ضرايب مقادير
  .است داشته شناختي نگرش حيطه

 جملـه  از شـوند  محـسوب مـى   سالم رفتار ساخت نوعى خود كه اي مقابله هاي مهارت
 و شناختي رفتاري، هاي مهارت :از عبارتند ها اين مهارت .هستند بازگشت در مهم عوامل
 اجـازه  شخـصي  به كه بيني پيش هاي مهارت. هستند ارزيابي قابل سطح سه در كه عاطفي

 ريـزي  طـرح  را آن بـا  مقابلـه  برنامـه  و بينـي  را پيش پرخطر هاي تموقعي و فشارها دهد مي
 بـراي  كـه  نيازي است مورد اي مقابله هاي مهارت شامل فورى، اي هاي مقابله مهارت .كند
 وسوسـه  و تـر،  اختـصاصي  هـاي  بـا جنبـه   مقابلـه  و بازگـشت  بحـران  با شدن درگير مواقع

 از تبـديل  كـه  اسـت  هـايي  هـارت م شـامل  كننده، ترميم هاي  مهارت.هستند الزم مصرف
؛ الريمـر و  2002برسـلين و همكـاران،   (كننـد   مـي  جلـوگيري  بازگـشت  به لغزش احتمال

  ).2002؛ مارالت و همكاران، 1999همكاران، 
 بـه  نـسبت  گـرايش دانـشجويان   بـه  مربوط رفتارهاي شناسايي دنبال به حاضر پژوهش

 درصـدد  آن خطـرات  بـه  تنـسب  بخـشي  آگـاهي  و مداخلـه  و آموزش كه با است اعتياد
 به رسيدن به دنبال حاضر تحقيق بنابراين، .مصرف مواد است سوء به گرايش از پيشگيري
 مثابـه  بـه  مـواد  مـصرف   دربـاره سـوء   آگاهي و دانش سطح افزايش شامل؛ تحقيق اهداف
 مـواد،  مصرف سوء پرخطر موقعيت شناسايي و هاي زندگيمهارت آموزش پرخطر، رفتار

 سـمت  بـه  گـرايش  در دانـشجويان  ذيري نسبت به اعتياد و كاهش انگيـزه كاهش آسيب پ
 بهداشت روانـي  ارتقاي در جهت آنان نگرش و شناختي هاي در جنبه تغيير با مخدر مواد
 نـسبت  نگـرش  تغيير در سالم آموزش رفتارهاي اي مداخله برنامه تأثير ميزان تعيين و آنها
  له قابــل ا، مــسبــه بيــان ديگــر. ن اســتمــواد و ســطح اعتيادپــذيري آنــا مــصرف ســوء بــه

  موجــب ســالم آيــا آمــوزش رفتارهــاي   «پــژوهش حاضــر ايــن اســت كــه     طــرح در

 مواد و كـاهش سـطح اعتيادپـذيري    مصرف سوء نسبت به دانشجويان منفي نگرش تقويت
  »شود؟ مي
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  روش 
  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

آزمايـشي از   شبه طرح يك ش،پژوه ماهيت و اهداف به توجه با پژوهش اين كلي طرح
ه در ايـن طـرح كليـ   جامعـه آمـاري   . اسـت  گـواه  گـروه  بـا  آزمون پس-آزمون پيش نوع

 مـشغول بـه   شهيد بهشتي دانشگاه  در88-89تحصيلي  دانشجويان پسري بودند كه در سال
 نفـر  60از اين جامعه تعـداد   . نفر بود2000بودند كه تعداد آنها  خوابگاه ساكن و تحصيل
 برنامـه  سـپس  .گواه تخصيص پيـدا كردنـد   و آزمايشي هاي گروه به دف انتخاب وبه تصا
 بـه صـورت   اى  دقيقـه 45 جلـسه  6قالـب   در )سـالم  سـاخت رفتارهـاى  ( آموزشـى  مداخله
 گـروه  بـراي  و اجرا در آمـد  به آزمايش آموزشى هر هفته يك جلسه براي گروه كارگاه
 گرفتـه  آزمـون  پـس  گروه دو هر از مدت اين پايان از پس .نشد اجرا ايبرنامه هيچ گواه
 قـرار  مقايـسه  مـورد  بـا يكـديگر   گـروه  دو هـر  در آزمـون  پس و آزمون پيش نتايج و شد

  زنـدگى،   اهـداف  تنظـيم  -1:  عناوين جلسات كارگاه آموزشـي عبـارت بودنـد از   .گرفت
 ،پرخطـر  هاي موقعيت شناسايي -4ها، استرس با مقابله توانايى -3نفس،  عزت  ارتقاى-2
 نـه  توانايى(مهارت قاطعيت  آموزش -6 و) يابى دوست(اجتماعي  هاي مهارت  كسب-5

  ).قاطعانه گفتن

  ابزار 
 كه است تشكيل شده مقياس خرده سه از پرسشنامه اين :1اعتياد براي آمادگي مقياس -1

و  3اعتيـاد  پـذيرش  مقيـاس  ،2انـدرو  مـك  بـارگي  مـي  شده تجديد نظر مقياس: از عبارتند
 وجهـي شخـصيتي   چنـد  پرسـشنامه  بـاليني  هـاي  مقيـاس  از اعتياد كه براي ادگيآم مقياس
 12 كـه  اسـت   سوال101مقياس،  خرده سه اين نهايي فرم .شده است استخراج 4سوتا مينه

 اين كل در .است شده حذف نهايي فرم از درنتيجه و بوده تكراري مقياس در آن سوال
  مقيـاس . صـورت بلـي وخيـر اسـت     بـه  هگويـ  هر به پاسخ و است  سوال89داراي  آزمون

 بـه  در اصـل  و) 1965(انـدرو   مك توسط كه است  ماده49داراي  اندرو مك بارگي مي
                                                            
1. addiction preparation scale    2. Mac Andrew alcoholism scale-R 
 

3. addiction acknowledgment scale   4. Minnesota multiphase personality inventory 
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 .شـد  سـاخته  مـصرف  سـوء  فاقد گروه از الكل مصرف سوء داراي بيماران تفكيك منظور
 بـراي  هنجاري نمونه در هفته يك زماني فاصله بازآزمايي با روش از استفاده با اعتبار آن

داراي  اعتيـاد نيـز   پذيرش مقياس.  گزارش شده است78/0 و 62/0مردان و زنان به ترتيب 
 دهندگان پاسخ گرايش گيري براي اندازه) 1992( همكاران و ويد توسط و است  ماده39

 .شـد  ساخته مواد مصرف سوء استعداد و داروها يا الكل با مرتبط مشكالت پذيرش براي
 بـراي  هنجاري نمونه در هفته يك زماني فاصله بازآزمايي با وشر از استفاده با اعتبار آن

 اعتيـاد شـامل   براي آمادگي مقياس.  گزارش شده است84/0 و 89/0مردان و زنان بترتيب 
 اعتياد براي افراد آمادگي ارزيابي به منظور )1992( بوچر و ويد توسط و است  سوال39
 آزمـون،  تـوان  نظـر  از ن مقيـاس ايـ . شـد  سـاخته  شخـصيتي  عوامـل  از شاخصي عنوان به

 از اسـتفاده  در بررسي. دارد اندرو مك بارگي مي مقياس  با99/0با  برابر بااليي همبستگي
شـد   مـشخص  )1381(صـالحي  و مينـويي  پـژوهش  در ايـران  در هـا  مقيـاس  خـرده  ايـن 

و  معتاد گروه دو بين معناداري طور به اندرو مك بارگي مي و اعتياد پذيرش هاي مقياس
 روي كـه ) 1378(كردميـرزا   پـژوهش  در. دهـد  مـي  نـشان  معناداري تفاوت آموزان شدان

 پزشـكي،  آمـوزش  از چهار گروه  دانشجو500و  درمان  داوطلب108از  اي متشكل نمونه
 انجام تهران دولتي هاي دانشگاه در تحصيل به مشغول انساني و علوم مهندسي و فني هنر،
 و انـدرو  مـك  بـارگي  مـي  اعتيـاد،  پـذيرش  هـاي  در مقيـاس  كرونبـاخ  آلفـاي  مقدار شد،

 پـژوهش  در .شـد   گـزارش 49/0، 48/0، 75/0بـا   برابـر  ترتيـب  بـه  اعتيـاد  بـراي  آمادگي
 اعتيـاد،  پـذيرش  هـاي  همـساني درونـي مقيـاس    ضـرايب ) 1386( آبادي نصرت و رستمي

  . شد  گزارش53/0 و 73/0برابر  ترتيب به اندرو مك بارگي مي
 رحمتـي  ايـن پرسـشنامه توسـط    : نـسبت بـه مـصرف مـواد مخـدر         سـنج    پرسشنامه نگرش -2
 را خـود  نظـرات  پاسـخگويان  كـه   گويـه اسـت  34داراي  تـدوين شـده اسـت و   ) 1383(

 نگـرش  يعنـي  صـفر  ها گزينه از يكي. كنند مي بيان سه گزينه قالب در گويه هر ي درباره
 كـه  شـود  دو كدگـذاري مـي   ديگـري  و متوسـط  نگرش نشانگر يك كه ديگري منفي و
 است كه حداقل نمره هر فرد صـفر  مواد مخدر مصرف سوء به نسبت مثبت نگرش نشانگر

 مواد مصرف سوء به نسبت نگرش پرسشنامه كل اعتبار.  خواهد بود68و حداكثر نمره وي 
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 81/0درونـي   همـساني  روش بـا   و80/0برابـر  هفتـه  فاصله يك به بازآزمايي از استفاده با
 دهـد كـه   مـي  نـشان  سـنج  نگـرش  پرسـشنامه  عـاملي  حليـل ت از حاصـل  نتايج. گزارش شد
 آمادگي و )عاطفي(ها  هيجان ،)شناختي( باورها عمومي، نگرش عامل چهار از پرسشنامه

  ). 1383، رحمتي(است  شده اشباع) رفتاري(عمل  براي
  

  ها يافته
هاي توصيفي نگرش نسبت به مواد به تفكيك گـروه و نـوع آزمـون در جـدول زيـر                      آماره
  .ه شده استاراي

  هاي توصيفي نگرش نسبت به مواد به تفكيك نوع آزمون و گروه آماره: 1جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  نوع آزمون  گروه  متغيرها

  12/3  61/8  آزمون پيش
  آزمايش

  71/2  28/4  آزمون پس
  92/2  01/9  آزمون پيش

  مولفه رفتاري
  گواه

  07/3  92/8  آزمون پس
  53/3  67/6  آزمون پيش

  يشآزما
  71/2  28/3  آزمون پس
  55/2  65/5  آزمون پيش

  مولفه عاطفي
  گواه

  17/3  82/5  آزمون پس
  50/2  11/4  آزمون پيش

  آزمايش
  73/1  24/2  آزمون پس
  72/2  29/4  آزمون پيش

  مولفه شناختي
  گواه

  08/2  92/3  آزمون پس
  41/2  83/5  آزمون پيش

  آزمايش
  99/1  11/3  آزمون پس
  82/2  75/4  آزمون پيش

  نگرش عمومي
  گواه

  47/2  68/4  آزمون پس
  45/9  22/25  آزمون پيش

  آزمايش
  67/8  91/12  آزمون پس
  71/8  70/23  آزمون پيش

  نمره كلي نگرش
  گواه

  16/9  34/23  آزمون پس
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مـصرف   اثربخشي آموزش رفتارهاي سالم بر بهبود نگرش نسبت بـه سـوء   براي بررسي
  . شد كواريانس به شرح زير استفاده تحليلمواد از 
  كواريانس براي بررسي اثربخشي آموزش رفتارهاي سالم بر نگرش نسبت به مواد نتايج تحليل: 2جدول

 متغيرها آمارهF  معناداري مجذور اتا توان آماري
 نگرش رفتاري 940/13 013/0 225/0  56/0
 نگرش شناختي 210/9 007/0 108/0 27/0
 نگرش عاطفي 380/4 027/0 165/0  43/0
 نگرش عمومي 970/8  04/0 12/0  34/0
 نمره كل نگرش 220/11 029/0 161/0 41/0

شود، آموزش رفتارهاي سالم بر نگـرش رفتـاري           گونه كه در جدول فوق مشاهده مي        همان
)05/0, P<940/13F=(  نگرش شـناختي ،)01/0, P<210/9F=(   نگـرش عـاطفي ،)05/0, 

P<380/4F=(ش عمــــومي ، نگــــر)05/0, P<970/8F=(و نگــــرش كــــل ،)05/0, 

P<220/11F= (تأثيرگذار بوده است .  
هاي توصيفي مربوط به مقياس اعتيادپذيري به تفكيـك گـروه و نـوع آزمـون در                   آماره

  . جدول زير ارايه شده است
  هاي توصيفي اعتيادپذيري به تفكيك نوع آزمون و گروه آماره: 3جدول

  انحراف استاندارد  ميانگين  وننوع آزم  گروه  متغيرها
  02/3  61/20  آزمون پيش

  آزمايش
  91/2  28/17  آزمون پس
  92/2  01/19  آزمون پيش

  آمادگي براي اعتياد
  گواه

  12/3  92/18  آزمون پس
  53/1  87/5  آزمون پيش

  آزمايش
  71/1  38/3  آزمون پس
  53/1  05/5  آزمون پيش

  پذيرش اعتياد
  گواه

  17/1  82/4  آزمون پس
  87/3  18/22  آزمون پيش

  آزمايش
  03/4  24/19  آزمون پس
  72/4  29/24  آزمون پيش

  الكليسم
  گواه

  08/4  92/23  آزمون پس
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 اثربخـشي آمـوزش رفتارهـاي سـالم بـر بهبـود اعتيادپـذيري از تحليـل         بـراي بررسـي  

  .شد كواريانس به شرح زير استفاده
  ي اثربخشي آموزش رفتارهاي سالم بر نگرش نسبت به موادكواريانس براي بررس نتايج تحليل: 4جدول

 متغيرها آمارهF معناداري مجذور اتا توان آماري
 آمادگي براي اعتياد 260/11 002/0 360/0  96/0
 پذيرش اعتياد 310/5 037/0 096/0 67/0
 الكليسم 680/6 028/0 186/0 53/0

رفتارهاي سالم بـر آمـادگي بـراي        شود، آموزش     گونه كه در جدول فوق مشاهده مي        همان
 >P ,05/0(، و الكليــسم )=P<310/5F ,05/0(، پــذيرش اعتيــاد )=P<260/11F ,01/0(اعتيــاد 

680/6F= (تأثيرگذار بوده است.  

  گيري بحث و نتيجه
 »سالم رفتارهاي«آموزش  اي مداخله برنامه تأثير مطالعه و بررسي پژوهش اين كلي هدف

اعتيـاد   به نسبت پذيري آسيب مخدر و كاهش مواد مصرف ءسو به نگرش نسبت تغيير در
ها حكايت از آن داشت كه آموزش رفتارهاي سالم موجب تقويت نگرش منفـي                يافته. بود

 تحقيقـات  هـاى  يافتـه  حاضـر،  از پژوهش حاصل نتايج. شود مصرف مواد مي نسبت به سوء
ن، عبدالـه پـور و   و همكاران، كـارول، لـوك وود، محمـدخاني، رحمتـي، طارميـا      بوتوين

 ي زمينـه  در انـد كـه   كـرده  بيان تحقيقات اين در آنان .اند قرار داده تأييد مورد سهرابي را
 هـاي  هـاي زنـدگي، مهـارت    آمـوزش مهـارت   مـواد،  سوءمـصرف  از و پيـشگيري  درمـان 

 و اضـطراب  مهـار  هـاي  مهـارت  حـل مـساله،   مراحل گيري و تصميم هاي ارتباطي، مهارت
 با هاي خود تعارض افراد كه شود باعث مي ورزي جرأت و قاطعيتهاي  مهارت تنيدگي،
 آنهـا  در و برانگيختگـي  تكانـه  توانـايي مهـار   .كننـد  حـل  اي سازنده طريق به را همساالن
تمايـل بـه    كـاهش  باعث آنان در شناختي اي مقابله هاي افزايش مهارت و يابد مي افزايش
  .شود مخدر مي مواد مصرف از پيشگيري و مخدر مواد از استفاده
 اعتياد از پيشگيري آموزش در جهت سالم رفتارهاي ساخت آموزشي برنامه اين، بنابر

 .باشـد  داشـته  درپـي  مختلـف  ابعـاد  در را كننـدگان  نگرش شركت سازي منفي تواند مي
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 بايـد  نتـايج  اين در تبيين .گيرد در برمي را عاطفي و رفتاري شناختي، جنبه سه ابعادي كه
 آموختـه  اجتمـاعي  صـورت  به كه است رفتاري به عنوان مواد مصرف سوء كه كرد اذعان
 بيـان  اين به .است) فردي بين(اجتماعي  عوامل بين تعامل نتيجه كه كنشي شود، رفتار مي
 آموختـه  تقويـت  و تقليـد  الگوبرداري، وسيله فرايند به سو يك از مواد مصرف رفتار كه
  .كنند استفاده مي مواد اين از كه كند مي پيدا استم افرادي با مكرراً واقع فرد در. شود مي

 تـأثير  فـرد  و باورهـاي  هـا  نگـرش  هـا،  شـناخت  از مـواد  مـصرف  رفتـار  ديگر سوى از
 نفـوذ  برابـر  در افـراد  كـه  اسـت  كـرده  اجتمـاعي ثابـت   شناسـي روان مطالعـات . پذيرد مي

  تعيـين اثـر  شخصيتي خصوصيات و دهند مي نشان واكنش هاي متفاوتي روش به اجتماعي
 دارنـد،  پـايين  نفـس  به اعتماد افرادي كه مثال عنوان به .دارند ها موقعيت اين در اي كننده

 كنتـرل  احـساس  يـا  نيـستند  مـستقل  گيـري  تـصميم  به و قادر اندداشته ضعيف خودباوري
 از اگـر  اشـخاص   ايـن .گيرند مي قرار تبليغات تأثير تحت بيشتر است، ضعيف فردي آنها

 و سـيگار  مـصرف  بـه  كه دارد بيشتري باشند احتمال تأثيرپذير بيشتر اجتماعي نفوذ حيث
 او در ظرفيـت  شـود  داده توانـايي  فـرد  بـه  اگـر  بنابراين، .آورند مخدر روي مواد و الكل

 از و رود مي باال مخدر مواد سيگار و از استفاده اجتماعي نفوذ مقابل در قاطع پاسخگويي
  .شود مي كم اجتماعي تبرابر تأثيرا در وي بودن مستعد ميزان

 سالم رفتارهاي آموزش ساخت برنامه اثربخشي مورد در پژوهش اين همچنين، نتايج

 هـاي آزمـون   مقيـاس  خـرده  تمـام  در را معنـاداري  تفـاوت  پذيري كاهش سطح اعتياد در

 اعتيـاد  سـطح  كـاهش  در برنامـه  ايـن  بخـشي  بنابراين، اثر .داد نشان اعتياد براي آمادگي

گـذار   اثر حيطه سه در برنامه آموزش گفت توان مي مورد اين  در.رسيد تبه اثبا پذيري
 مـورد  شخصيتي، آگـاهي در  نظر از اعتياد براي افراد آمادگي: از عبارتند كه است بوده

 نشان پژوهش  همچنين، نتايج.الكل مصرف به گرايش و مواد و الكل با مشكالت مرتبط

 را افـراد  آمـادگي  كـه  اعتياد براي آمادگي مقياس در را تأثير برنامه بيشترين كه اين داد
 تـوان  مـي  بنـابراين،  .اسـت  داشته دهد مي قرار ارزيابي شخصيتي مورد نظر از اعتياد براي

 نفـس،  عزت خودآگاهي، افزايش افراد به واسطه شخصيتي ابعاد در برنامه اين كه گفت

 و )1388(يـن كلـك   زر هـاي  بـا پـژوهش   هـا  يافتـه  ايـن . است گذاشته جويي تأثير پيوند
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از  پيشگيري براي آموزش بخشي اثر ها پژوهش اين در. دارد همخواني )2005(ميدلميس
 واقع در. است رسيده اثبات به مواد و بزهكاري مصرف هاي مختلف سوء زمينه در آسيب

   .كرد پيشگيري آسيب بروز از آموزش با توان مي كه ها ثابت كردند برنامه اين
 بـه  بايـد  اعتيـاد،  تـرك  يا و پيشگيري هاي برنامه در كه است اين يگويا ها يافته اين

 ها، نگرش باورها، ها، طرزتلقي شخصيت، دروني، تمايالت شناختي نظير ن مهم روا عوامل

 هـا  برنامه اين در. كرد توجه فرد رواني و كمبودهاي عاطفي و احساس كهتري ها، ارزش

 آمـوزش  و اراده روانـي، تقويـت   و فكـري  ابعـاد  و امـور فرهنگـي   بـه  توجـه  ضـرورت 

 بـه ايـن   توجـه  بـدون  و شود مي احساس به خوبي افراد نگرش تغيير براي داري خويشتن

بوزاني  اخالقي رابطه اين در. كوبيدن است هاون در آب پذير آسيب افراد با كار عوامل،
 و نگـرش  تغييـر  در نقش مؤثري گروهي و فردي شيوه به آموزش كه نشان داد )1382(
  .كند ايفا مي اعتياد سطح كاهش نهايت در

الگوي مداخله آموزشي طراحي و آزمون شده در اين پژوهش را كه به منزله گامي در                
جهت تدوين يك الگوي عملياتي و بر مبنـاي سـطح متوسـط تـوان تخصـصي و امكانـات                    

شود، بايستي مورد توجه جدي مـسؤوالن         ها محسوب مي    عملي مشاوران مدارس و دانشگاه    
  . هاي رسمي كشور قرار گيرد ار گيرد و آموزش رفتارهاي سالم در بطن آموزشقر
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