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اي در خصوص   تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش جوانان پسر محالت حاشيه
  مواد مخدرمضرات مصرف

  3، زهرا عبدالهي2، پوران رستمي1حيران پورنجف
  

  01/05/1388: تاريخ پذيرش    18/03/1388: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
هـاي فـراوان جـسمي، روانـي، خـانوادگي،            اي جهاني است كـه آسـيب        مصرف مواد مخدر پديده   :  هدف

هـاي   تواند شخص درگير را دچار افت جـدي در كـنش       اجتماعي و اقتصادي به دنبال دارد به طوري كه مي         
هـاي   تواند نقش مهمـي در مـصونيت ايـن قـشر از آسـيب       هاي پيشگيرانه مي    فعاليت. فردي و اجتماعي نمايد   

 :روش. تواند متمركز بـر آمـوزش و آگـاه سـازي باشـد              اين فعاليتهاي پيشگيرانه مي   . ذكر شده، داشته باشد   
.  شـهر ايـالم انجـام گرفتـه اسـت          ساله محالت حاشيه   15-25ين جوانان   و در ب  1388پژوهش حاضر در سال     

هاي آموزشي دعوت شدند و هر كالس آموزشي          نمونه انتخابي به صورت فراخوان براي شركت در كالس        
 نفر بود كه هر گروه در دو جلسه دو ساعته توسط مدرس مربوط در زمينه آشنايي با مـواد                    70 الي   60شامل  

 .نتايج نشان داد آموزش بر افزايش آگاهي جوانان موثربـود         : ها  يافته. ي آن آموزش ديدند    ها  مخدر و زيان  
تواند در باال بردن آگاهي و تغيير نگرش جوانان نسبت به مضرات مصرف مـواد                  آموزش مي  :گيري    نتيجه

  . باشد ها موثر  سازي آن مخدر و مقاوم
   الم آموزش، آگاهي، نگرش، اعتياد، شهر اي:ها كليدواژه

                                                            
 كارشناس ارشد جامعه شناسي : ولؤنويسنده مس. 1

 كارشناس ارشد علوم سياسي . 2

  ).اين طرح پژوهشي از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي استان ايالم تصويب شده است(دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات زنان . 3
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  مقدمه
مفهوم نگرش يـا طـرز تلقـي يكـي از مفـاهيمي اسـت كـه مـدت مديـدي اسـت در علـوم                          

كنند، اما همانند بسياري از مفـاهيم اجتمـاعي           شناسي از آن استفاده مي     شناسي و روان    جامعه
 طـرز تلقـي را آمـادگي روانـي          1نارد  مي. ديگر اجماع كاملي حول تعريف آن وجود ندارد       

 از آمادگي دروني و يـا بطـور رسـمي، آمـادگي بـراي انجـام عمـل، بـه           داند كه عبارت    مي
شـوند كـه در       ها به برخي شرايط ارجـاع داده مـي          نگرش). 1378بيرو،  (نحوي خاص است    

. واقع توضـيح دهنـده تـداوم رفتـار فـردي در مواجـه بـا مـسائل و شـرايط مختلـف هـستند                        
مني داللت بر اين امر دارد كه بـا         ها تعيين كننده رفتارها هستند و اين فرض بطور ض           نگرش

  . ها را تغيير داد توان رفتارهاي آن هاي افراد، مي تغيير دادن نگرش
. هـاي متعـدد درونـي و بيرونـي اسـت            اي سرشار از تضاد و كشمكش       دوران بلوغ دوره  

مـورد اطرافيـان بـدون در نظـر گـرفتن             جـا و بـي      هـاي بـي     عدم توجه اعضاي خانواده، توقع    
هاي متضاد اجتماعي و اختالالت تطـابقي در          وران بلوغ، انتظارات و ارزش    هاي د   حساسيت

هاي نامطلوب شخـصيتي فـرد، بـه آسـاني فـرد را در ايـن دوره در مقابـل                      خانواده در زمينه  
اساس پيـشگيري از اعتيـاد بـه طـور         . سازد  پذير مي   انحرافات مختلف از جمله اعتياد، آسيب     

اين آموزش بايد در يك     . ها است   رت و ارشاد خانواده   كلي تعليم و تربيت، راهنمايي، مشو     
  .طيف گسترده اعم از رسمي و غير رسمي صورت پذيرد

هايي كه بيش از پيش در معرض خطر آسـيب ديـدن و آسـيب رسـاندن                   از جمله گروه  
اعتيـاد يـك    . كـشند   ها به دوش مـي      باشند، معتادان هستند كه آثار ويرانگر اعتياد را سال          مي

  عدي، خطر آفرين و فعلي ناهنجار از نظـر اجتمـاعي اسـت كـه بـيش از پـيش،                   پديده چند ب
اي كـه موسـوم بـه         براسـاس نظريـه   . دهـد   سالمت فردي و اجتماعي را مورد تهديد قرار مي        

ها در گرايش به اعتياد توسط نوجوانان و جوانـان            نظريه اقدام عقالني است، به نقش نگرش      
اي بـه نتـايجي حاصـل از دو مولفـة             ي شناختي اشاره  ها  نگرش. اند  اهميت قابل توجهي داده   

باورها يا انتظارات در مورد نتايج و پيامـدهاي يـك رفتـار معـين و ارزيـابي نتـايج رفتـاري                      
ــان موجــب   شــود نگــرش ديــده مــي. هــستند ــان و جوان هــا و هنجارهــاي ذهنــي در نوجوان

                                                            
1. mynard 
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. شـوند   د مـي  گيري نيات و مقاصد نسبت به مواد، سپس ارتكاب عمل و مـصرف مـوا                شكل
هـاي مختلـف افـراد بخـصوص جوانـان شـيوع يافتـه و                 مصرف مواد امروزه بين گـروه      سوء

باشـد    بـه آن پـايين آمـده اسـت، فراوانـي آن نيـز رو بـه تزايـد مـي                 همچنان كه سـن ابـتالء     
 كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد مـصرف سـاالنه         طبق برآورد برنامه  ). 1378سموعي،  (

 درصـد از جمعيـت را گرفتـار         1/4توانـد تـا       اي است كه مـي       به اندازه  مواد مخدر در جهان   
اي جديد از اين پديده مخـرب را بـه            گرايي چهره   در ايران كه جوان   ). 1380شباني،  (سازد  

و حوادث  ) مثل قتل، تجاوز، دزدي و غيره     (نمايش گذاشته است و منشاء بسياري از جرايم         
گيـري را     هاي مناسب پـيش     مبارزه و انتخاب برنامه   نابهنجار اجتماعي گرديده است، انگيزه      

  ).1379قنبرپور، (نمايد  در قالب يك ضرورت مطرح مي
گيري از اعتياد عبارتند از؛ آگـاه نمـودن جامعـه از خطـرات و                 هاي پيش   ترين شيوه  مهم

 حل مسئله، هدفمندي زندگي و  هاي زندگي و مهارت مضرات مواد مخدر، افزايش مهارت 
هاي جايگزين براي افـراد در        هاي فردي، اجتماعي و مذهبي، تقويت فعاليت       شناخت ارزش 

گيـري    هاي پيش   برنامه. معرض خطر و شناخت باورهاي غلط مربوط به مصرف مواد مخدر          
تواند كمك اساسـي بـراي سـالمت نـسل            از مصرف مواد مخدر و دخانيات در مدارس مي        

ج از كشور در دست اسـت كـه نـشان     در حال حاضر اطالعاتي از داخل و خار       . بعدي باشد 
تواند   هاي پيشگيرانه مي    دهد مصرف مواد در بين قشر جوان رو به افزايش است، فعاليت             مي

ي بـين    در ارتباط با رابطـه    ). 1380زاده،    يحيي(اين قشر در معرض آسيب را از خطر برهاند          
يقـي كـه در بـين    در تحق. هاي زيـادي انتـشار يافتـه اسـت     اعتياد و ارتكاب جرم نيز گزارش  

هـاي    بيست و چهار هزار زنداني شهرباني جمهـوري اسـالمي و بـا هـدف شناسـايي انگيـزه                  
سرقت انجام گرفته است، نشان داده شده كه حداقل بيست و پنج درصد اين جرايم به دليل     

انـد    اعتياد رخ داده و مجرمان در ارتباط با اعتياد به جرايم ديگري حتي قتل نيـز دسـت زده                  
  ). 1385ني، سليما(

رويكرد مبتني بر ارايه اطالعات درست و واقعي به مـردم، بـر ايـن انديـشه قـرار گرفتـه               
شوند   كارهاي نامطلوب كشيده مي ها و انجام است كه مردم به اين خاطر به سوي بدآموزي  

بنـابراين اگـر بـه افـراد، اطالعـات          . كه اطالعات دقيق و درستي از موضوع و مسئله ندارنـد          
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ها و رفتارهاي نـامطلوب تمايـل چنـداني           ها نسبت به بدآموزي     واقعي داده شود، آن   دقيق و   
دانـد كـه نبايـد        نشان نخواهند داد، زيرا اصوالً فرد، خود را خردمند و عقاليي دانسته و مـي              

اگـر  » هاوارد بكر «به قول   ). 1381اللهي،    سيف(زندگي خود را بدون دليل به خطر انداخت         
ون يادگيري از مواد مخدر استفاده كند، نه تنها لذتي از آن نبرده بلكه              فردي به تنهايي و بد    

اين تحقيـق بـا هـدف بررسـي         ). 1381ممتاز،(احساس نارضايتي و وحشت نيز خواهد كرد        
شـهر  ) خيـام، خاتميـه و هـانيوان    (اي    ميزان آگاهي و نگرش جوانان ساكن محـالت حاشـيه         

اي آموزش بر افزايش آگـاهي و         ر مداخله ايالم نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر و تأثي        
  .تغيير نگرش آنان صورت گرفته است

  
  روش

  گيري  جامعه، نمونه و روش نمونه
آزمـون تـك گروهـي     پـس -آزمون آزمايشي از نوع پيش    روش تحقيق، پژوهش حاضر شبه    

 ساله محالت خيام، خاتميه و      15-25جامعه آماري اين تحقيق مشتمل بر كليه پسران         . است
طبق آمار ارائه شده از مراكز بهداشـتي محـالت مـورد هـدف،              . باشد  وان شهر ايالم مي   هاني

حجم نمونه براساس جدول مورگـان      . باشد   نفر مي  3860ي آماري اين تحقيق بالغ بر        جامعه
  . گيري در دسترس انتخاب شدند  نفرتعيين شد كه به روش نمونه346

  

  ابزار 
 سوال بسته و دو سوال باز بود كه به منظـور            35وي  ي محقق ساخته اين تحقيق حا      پرسشنامه

 ساله دو بار يكي قبل از آموزش و ديگـري بعـد از              15-25آوري اطالعات از جوانان       جمع
روايي محتوايي پرسشنامه با توجه به نظـر متخصـصين مـورد تائيـد قـرار                . آموزش اجرا شد  

  . ددست آم  به86/0از لحاظ اعتبار نيز آلفاي كرونباخ آن . گرفت
  

  رونداجرا
 ساله محـالت خيـام، خاتميـه و هـانيوان           15-25با استفاده از دعوتنامه و فراخوان از جوانان         

هـايي جهـت      هاي آموزشـي دعـوت بـه عمـل آمـد و كـالس               ايالم براي شركت در كالس    
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 نفـر بـوده كـه هـر گـروه در دو             70 الي   60هر كالس آموزشي شامل     . آموزش تشكيل شد  
شناسـي    مدرس مربوط كه داراي مدرك كارشناسـي ارشـد روان          ي دو ساعته توسط    جلسه

هر يك از افراد نمونـه،      . ي آن آموزش ديدند     ها  بود، در زمينه آشنايي با مواد مخدر و زيان        
  . قبل و بعد از آموزش به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند

  
  ها يافته

 24( نفـر  83 سـال،  15-18بـين سـنين   )  درصد64( نفر از نمونه انتخابي 219نتايج نشان داد   
در .  سال قرار داشتند22-25بين سنين   )  درصد 10( نفر   36 سال و    19-21بين سنين   ) درصد

 84در سطح متوسطه و ديپلم،      )  درصد 65( نفر   220مورد ميزان تحصيالت افراد مورد نظر،       
 سـواد و ابتـدايي، راهنمـايي و     ديپلم و ساير پاسـخگويان در سـطح بـي           فوق)  درصد 24(نفر  

)  درصـد  29( نفـر    99محصل،  )  درصد 63( نفر   214از نظر وضعيت اشتغال،     . ليسانس بودند 
دانشجو و مابقي آنان كارمند، نظامي، داراي شغل آزاد و بيكار بودند، و نهايتا اينكه از بـين                  

هـاي   آمـاره . مــتاهل بودنـد  )  درصـد 2( نفـر  9مجـرد و  )  درصـد 97( نفر  329پاسخگويان،  
رساني نسبت به مضرات مصرف مـواد مخـدرقبل از آمـوزش در        گاهيهاي آ   توصيفي شيوه 

  . ارائه شده است1جدول
  

رساني نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر قبل از  هاي آگاهي هاي توصيفي شيوه آماره: 1جدول 
  هاي آموزشي كالس

  كم  متوسط  زياد
  موارد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  50/64  218  50/19  66  00/16  54  ر مورد زندگي معتادينپخش فيلم و برنامه د

  20/48  163  70/28  97  10/23  78  برگزاري نمايشگاه عكس از وضعيت معتادين
هاي آموزشي در مورد مضرات       برگزاري كالس 

  اعتياد
81  00/24  80  70/23  177  30/52  

نــصب پالكــارد و پخــش بروشــور در مــورد     
  مضرات اعتياد

113  40/33  112  20/33  113  40/33  

استفاده از گروه آمـران بـه معـروف و ناهيـان از             
  منكر براي پيشگيري از اعتياد

109  30/32  80  70/23  149  00/44  
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رساني نسبت به مضرات مـصرف مـواد مخـدر بعـد از               هاي آگاهي   هاي توصيفي شيوه    آماره
  . ارائه شده است2آموزش در جدول

  
رساني نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر بعد  يهاي آگاه هاي توصيفي شيوه آماره: 2جدول 

  هاي آموزشي ازكالس
  كم  متوسط  زياد

  موارد
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/13  45  2/19  65  5/69  288  پخش فيلم و برنامه در مورد زندگي معتادين
  1/25  85  5/27  93  3/47  160  برگزاري نمايشگاه عكس از وضعيت معتادين

هاي آموزشي در مورد مضرات       ري كالس برگزا
  6/23  80  7/23  80  9/52  178  اعتياد

نــصب پالكــارد و پخــش بروشــور در مــورد     
  2/37  126  1/23  78  7/41  134  مضرات اعتياد

استفاده از گروه آمـران بـه معـروف و ناهيـان از             
  6/37  127  3/21  72  1/41  129  منكر براي پيشگيري از اعتياد

هاي آموزشي بر آگـاهي نـسبت بـه مـضرات مـواد مخـدر از                  كالسراي بررسي اثربخشي    ب
  . وابسته به شرح زيراستفاده شدtآزمون 

 
هاي آموزشي بر آگاهي نسبت به  وابسته براي بررسي اثربخشي كالس tنتايج آزمون : 3جدول

  مضرات مواد مخدر
  معناداري tآماره   استاندارد انحراف  ميانگين  مرحله

  21/3  90/10  قبل از آموزش
  45/3  70/7  بعد از آموزش

342/3  0005/0  

هـاي    شـود نتـايج حكايـت از اثربخـشي كـالس            مانگونه كه در جدول فـوق مـشاهده مـي         ه
  ).=P<342/3t ,001/0(آموزشي بر آگاهي نسبت به مضرات مواد مخدر داشت 

  
  گيري  بحث و نتيجه

ه رسيدكه عـدم آگـاهي      در تحقيق خود در مورد اعتياد جوانان به اين نتيج         ) 1380(كريمي  
شـود و آمـوزش و آگـاه     جوانان از عواقب اعتياد باعث مصرف مواد مخدر در بين آنان مي  
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نتايج اين تحقيق نيز حكايت . هاي پيشگيري از اعتياد باشد تواند يكي از راه ها مي  نمودن آن 
هـاي آموزشـي در بـاال بـردن آگـاهي و تغييـر               آموزش و برگـزاري كـالس       از آن دارد كه   

ايـن افـزايش آگـاهي      . باشـد   نگرش جوانان نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر موثر مـي          
تـرين مركـز      خانواده اصـلي  . تواند حتي بر روابط بين نوجوانان و والدين تاثيرگذار شود           مي

پذير شدن خود، عاملي براي گرايش جوانان به          كنترل رفتار فردي است كه گاهي با آسيب       
د است اين محيط در ايران طي چند سال اخير بـه علـت اخـتالل                محقق معتق . شود  اعتياد مي 

در روابط والدين با فرزندان از جمله به سبب گرفتاري پدر و يا اعتياد آنها، متزلزل و ثبـات                 
پذيرند   فرزندان بيش از همه، از والدين خود تاثير مي        . آن را با چالش رو به رو ساخته است        
هـاي اوليـه دوران       طي سـال  .  از تاثير افراد همسال است     و الگوهاي والدين بسيار قدرتمندتر    

هاي همساالن وارد صحنه زندگي نوجوانان شوند، والـدين در            نوجواني پيش از آنكه گروه    
اي را ايفـا       اعتقادات بنيادين اخالقي و شخصيت فردي فرزندانشان نقش عمـده           گيري  شكل
خـصيتي را كـه در خانـه و خـانواده           كنند، حتي تاثير بد دوستان ناباب نيز قادر نيـست ش            مي

هاي موثر در هـر       ترين بخش  آگاه سازي والدين يكي از مهم     . شكل گرفته است، تغيير دهد    
بر خالف نوجوانان كه معموال شيوع مصرف را بيش از حد           . برنامه پيشگيري از اعتياد است    

يزان شيوع  كنند، مطالعات مختلف نشان داده است كه همواره والدين م           واقعي آن فرض مي   
زنند و در نتيجه خطـر آن را          مصرف مواد مخدر را كمتر از ميزان واقعي آن تخمين مي           سوء

هـا نيـز ممكـن     كنند و اغلب باور ندارند كه اين مـشكل بـراي فرزنـدان آن           نيز احساس نمي  
است پيش بيايد لذا والدين بايـد از خطـر اعتيـاد آگـاه شـوند و در مـورد پيـشگيري از آن                        

  . ليت كننداحساس مسئو
مـصرف مـواد مخـدر در     ترين دوران زندگي از نظر ابتال بـه سـوء   از آنجايي كه حساس  

هـاي    بلوغ و نوجواني قرار دارد، بنـابراين توجـه ويـژه بـه ايـن دوره و طراحـي برنامـه           دوره
ريـزي و     بـراي برنامـه   . رسـد   پيشگيرانه مناسب براي اين گروه سني كامال حياتي به نظر مـي           

ارهاي موثر در پيشگيري از اعتياد، عـالوه بـر شـناخت علـل و عوامـل مـوثر در         ايجاد راهك 
هاي مقابله بـا آنهـا، بايـستي بـا شـناخت نيازهـا و بـه كـارگيري          شروع مصرف و تدوين راه 

بـراي  . هاي اجتمـاعي گـام برداشـت    ها و پتانسيل استراتژي مناسب در جهت تقويت توانايي 
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 روي دو محـور تـضعيف عوامـل خطرسـاز و تهديـد              اين منظور الزم است راهبرد خـود را       
كننده و تقويـت عوامـل بازدارنـده يـا محافظـت كننـده متمركـز كـرد و روي سـه كـانون                        

اجراي هر برنامه پيشگيري به شـناخت  . گذاري كرد هدف) محله(خانواده، مدرسه و جامعه   
 جانبـه   هـاي همـه     دقيق منطقه، بررسي كامل وضـعيت بهداشـتي و روان شـناختي و بررسـي              

به عنـوان مثـال بايـد       . بستگي دارد تا با اين وسيله عوامل موثر بر مصرف مواد آشكار شوند            
هـاي    هـا و محـل      ترين نوع ماده مصرفي و گروه سني افراد در معرض خطـر، موقعيـت               شايع

مصرف، باورهاي نادرست و عوامل مخاطره آميز، امكانات و منـابع موجـود هـر جامعـه را                  
بـه عبـارتي تجـويز يـك        . هاي پيشگرانه را تعيـين كـرد        آن مدل فعاليت  شناخت و بر اساس     

  . تواند فعاليت مؤثري باشد ها و شهرها نمي نسخه براي تمامي محله
هاي ورزشـي،   ايجاد مراكز فرهنگي ـ هنري غني، در دسترس قراردادن وسايل و محيط 

هـاي محلـي از       نـه هاي محلي و فضاهاي زيستي كـافي، همچنـين كتابخا           گاه ي تفريح  توسعه
 در  اي توانـد نقـش عمـده     مواردي است كه نوجوانان و جوانان بـه آن احتيـاج داشـته و مـي               

  . جلوگيري از بيكاري و افسردگي و در نهايت آشنايي آنان با مواد مخدر داشته باشد
آموزان در مورد مواد اعتيادآور از طريق كتـب درسـي و كمـك              آگاهي دادن به دانش   

ريـزي مـدون از جملـه وظـايف آمـوزش و پـرورش اسـت كـه                    ك برنامه درسي در قالب ي   
ساختار مدرسه در . اجراي درست آن از اهميت بسزايي در پيشگيري اعتياد برخوردار است      

هـاي جـامع اجتمـاعي        همراهي مدرسه در برنامـه    . سزايي دارد   برنامه وسيع پيشگيري سهم به    
  .  به نوجوانان منتقل شودهاي واحدي ها و نگرش ها، ارزش شود پيام موجب مي

  :شود هاي آگاهي رساني پيشنهاد مي با توجه به اثربخشي كالس
 -2سـازي مـردم نـسبت بـه مـضرات مـواد مخـدراهميت قائـل شـويم؛                      براي طرح آگاه   -1

هاي آموزشي در خصوص مـضرات مـصرف مـواد مخـدر در مـدارس راهنمـايي و                    كالس
 جهت آگاهي عمومي نسبت بـه       -3شوند؛  دبيرستان با همكاري آموزش و پرورش برگزار        

 عـدم  -4مضرات مصرف مواد مخدر بروشورهاي آموزشي تهيه و درمدارس توزيع شـوند؛      
هاي برخورد صحيح با فرزنـدان در بـسياري مـوارد، علـت لغـزش،                 آگاهي والدين از شيوه   

همچنين روابط بـين زن و مـرد در حفـظ سـالمت و              . باشد  انحراف و ناهنجاري در آنان مي     
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ها و تأمين امنيت و آرامش در خانواده بـسيار اهميـت دارد كـه ايـن امـر                    هداشت روان آن  ب
 تهيـه   -5هـا آمـوزش داده شـود؛          هـاي آموزشـي بـراي خـانواده         تواند با برگـزاري دوره      مي
 برگـزاري   -6هاي كوتاه و مستند از مـضرات مـواد مخـدر، جهـت نمـايش بـه مـردم؛                      فيلم

  .از مضرات مواد مخدرهاي كاريكاتور و عكس  نمايشگاه
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