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  چکیده

 پسرمقطع  آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزانبخشی اثردر پژوهش حاضر  :طرح مسأله

   .رفته استگ مخدر و اعتیاد مورد بررسی قرار  شهر سیرجان نسبت به سوء مصرف موادن دبیرستا

پرسشنامه نگرش سنج فرم الف دبیرستان که با اجراي  1موز از آ دانش 40تعداد نمونه پژوهش حاضر  :روش

یعنی (کسب کردند موندر پیش آز ها که نمره باالتري نفر از آزمودنی 20 .پیش آزمون شدند نسبت به اعتیاد

نفر را به طور  20را در گروه آزمایش و از بقیه دانش آموزان ) تري نسبت به مصرف مواد داشتند گرایش مثبت

جلسه  8ماه در  1زمایش به مدت آتصادفی انتخاب و به عنوان گروه کنترل جایگزین شدند و سپس گروه 

در پایان هر دو گروه توسط فرم . یچ متغیري اعمال نشداما بر گروه کنترل ه آموزش داده شد هاي زندگی مهارت

هاي آماري  توسط روش ي پژوهشه هافرضی. قرار گرفتند پس آزمونمورد ب مقیاس نگرش سنج نسبت به اعتیاد 

  .  تجزیه و تحلیل شدند tتحلیل کوواریانس و آزمون 

از نظر (آموزان نسبت به سوءمصرف مواد دانشدهد که بین نگرش  هاي پژوهش حاضر نشان می یافته :ها یافته

به عبارت . داري وجود دارد هاي زندگی تفاوت معنی و اعتیاد قبل و بعد از آموزش مهارت )شناخت، عاطفه و رفتار

  .کند هاي زندگی به نوجوانان پسر تغییر می دیگر، نگرش نسبت به سوءمصرف مواد با آموزش مهارت

هاي زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به  ن داد که آموزش مهارتتحلیل آماري نشا :گیري هیجنت

  .سوء مصرف مواد موثر بوده است

  .دانش آموزانمصرف مواد مخد، اعتیاد،  آموزش مهارت هاي زندگی، تغییر نگرش، سوء :ها کلید واژه

  

  21/11/1387: تاریخ پذیرش مقاله                12/4/1387: تاریخ دریافت مقاله

  

  مقدمه

      مساله مواد مخدریکی از مسائل مهم و جدي در سطح بین المللی است که از

هاي مختلفی را به  جنبه هاي مختلف اقتصادي،اجتماعی ،سیاسی و فیزیولوژیک نگاه

سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر پدیده اي چند وجهی است که . خود معطوف نموده است

                                                
1

m.poorchenari@gmail) نویسنده مسئول( کارشناسی ارشد روانشناسی - 
2

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  - 
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  اعتیاد پژوهی  � 34
  
  

تحت تاثیر قرار می دهد، لذا مبارزه با آن نیز مستلزم به کار همه ارکان اساسی جامعه را 

  .گیري همه ظرفیت هاي موجود است

  .مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد بر سه روش استوار است

  مقابله با عرضه-1

  درمان معتادان-  2

  کاهش تقاضا در جمعیت سالم-3

کشور، روش انجام فعالیت هاي به علت هزینه ها و مشکالت زیاد دو روش اول در 

  .پیشگیري در جهت کاهش تقاضا مناسب ترین روش است

، درمان اعتیـاد و شکسـتن چرخـه معیـوب آن     ) 1997(1بنا به نظر، بوتوین و بوتوین

 ،بـا رویکـرد هـاي مختلـف دارودرمـانی      گران و دشوار است و سیسـتم درمـانی جـامعی   

درچنـین شـرایطی پیشـگیري بـه طـور      .  لبدو باز توانی را می ط 2رواندرمانی، بازپروري

هدف از پیشگیري به تاخیر انداختن یـا جلـوگیري از   . منطقی جایگزین  درمان می شود

به ایـن ترتیـب پیشـگیري از ابـتالي افـراد      . شروع استفاده از مواد مخدر در جامعه است

جتماع، هزینه هاي سنگین به ا جامعه به سوء مصرف مواد به معناي جلوگیري از تحمیل

ابتالي افراد به ایدز و بیماري هاي دیگر ، کاهش بازدهی در محـیط کـار، وقـوع جـرم و     

یکی از روش هاي  پیشگیرانه در . جنایت و در معرض خطر قرار گرفتن نسل بعدي است

برابر مصرف مواد مخدر، آگاه سازي افراد در مورد خطرها و مضرات مواد مخدر، اصـالح و  

ز نگرش مثبت به نگرش منفی به اعتیاد ،معتاد و مـواد مخـدر اسـت    تغییر  نگرش افراد ا

  ).1382همکاران،  ، به نقل از جزایري و1375رحیمی، (

در پیشگیري از اعتیـاد تغییـر نگـرش هـاي مثبـت و       3یکی از مهم ترین استراتژي ها

تثبیت نگرش هاي منفی نسبت به مصرف مواد مخدر است ،نگرش یعنی باورهاي فرد در 

مورد نتیجه و عاقبت هر کار و ارزشی که فرد براي این نتیجه قائل است نگرش ها دالیل 

افراد تـاثیر مـی    منطقی بروز رفتارهاي هر فرد خاص می باشد ،عوامل بسیاري بر نگرش

گذارند؛یکی از این عوامل دانش و اطالعات فرد در حوزه هاي مختلف می باشد،لذا طبـق  

مطالعات صورت گرفته مشخص شده است  افرادي که نسبت به مواد مخدر نگرش هـا و  

باورهاي مثبت دارند احتمال مصرف واعتیادشان بیشتر از کسانی است کـه نگـرش هـاي    

                                                
١ -Botvin &Botvin
٢- rehabilitation
٣ -strategies
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   35 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

بر همین اساس تغییر نگرش ها از خنثی به منفی آسـانتر از تغییـر   .منفی یا خنثی دارند 

به همین دلیـل افرادیکـه سـیگاري نیسـتند بیشـتر از      .نگرش ها از مثبت به منفی است 

  ). 1384عسگري،(ها به مضرات سیگار توجه دارند سیگاري

ه مستقیم ترین روش مداخله به منظور ارتقاي توانایی هاي روانـی اجتمـاعی ، مداخلـ   

هایی است که منابع مقابله اي اشخاص و توانایی هاي شخصی و اجتماعی آنان را تقویت 

در رابطه با کودکان و نوجوانان این نوع مداخله را مـی تـوان از طریـق آمـوزش     . می کند

سـازمان  (در محیط آموزشی حمایت کننده ،یعنی مدرسه ارائه نمـود   1مهارت هاي زندگی

  ).1377آبادي و محمد خانی،  نوري قاسم: جهانی بهداشت 

، مصـرف مـواد مخـدر تحـت تـاثیر نگرشـی اسـت کـه         )1991(،2به عقیده فیش بین

شکل گیـري نگـرش مثبـت یـا منفـی ناشـی از ترکیـب دانـش،         .نوجوانان به مواد دارند 

اطالعات ،باورها و عواطف نوجوانان درباره مواد مخـدر از یـک سـو و میـزان ارزشـمندي      

ائل هستند عالوه بـر ایـن از نظـر روانشـناختی افـراد تمایـل دارنـد        است که براي آنها ق

رفتارهایی را انجام دهند که اکثریت مـردم و گروههـاي مرجـع آنهـا را مناسـب ومثبـت       

 می شوداز اینرو معموال به رفتارهاي مطابق هنجارهاي اجتماعی عمل .ارزیابی می کنند 

ان داشته باشـد ،احتمـال رفتارهـاي    هر چه فرد تبعیت واطاعت بیشتري از نظرات دیگر.

  ).1384پور شهباز، و دیگران، ( مطابق با هنجار افزایش می یابد 

کالس درس و فضاي مدرسـه از موقعیـت هـایی اسـت کـه افـراد زیـاد تحـت تـاثیر          

چون بیشتر وقت دانش آموز در این مکان سـپري مـی شـود و    . همساالن قرار می گیرند

و موقعیتهاي زندگی فردي و اجتماعی تحت نفـوذ وتـاثیر   دانش آموزان در بیشتر مسائل 

بنـابراین بـا آمـوزش    . آموزه هاي مستقیم و غیر مستقیم همساالن خود قرار مـی گیرنـد  

   مهارت هاي زندگی در مدرسه دانش آموزان هم از ارزشـیابی خـود از مـواد مخـدر آگـاه      

مسـاالن دربـاره مـواد    می شوند و هم به طور مستقیم در مقابله با نگـرش هـاي دیگـر ه   

ازاین رو آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگی ،مهـارت هـاي       . مخدر تحت تاثیر قرار می گیرند

فردي، بین فردي آنها را در رسـیدن بـه اهـداف وتـامین نیازهایشـان تقویـت مـی کنـد         

همچنین آنها را با نگرش هاي متفاوت و ناهمساز نگرش هاي خود مواجهه می سـازد تـا   

شهاي خود تجدید نظر کرده و نگرش هاي نادرست خـود را اصـالح   دانش آموزان در نگر

                                                
١ -Life Skills Training
٢ - Fishbein
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  اعتیاد پژوهی  � 36
  
  

بنابراین مساله قابل طرح در این پـژوهش ایـن اسـت کـه آیـا آمـوزش مهارتهـاي        . کنند

زندگی نگرش دانش آموزان را نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد تغییـر میدهـد؟   

اي شناختی، عاطفی، رفتـاري  آیا تفاوتی در تاثیر آموزش مهارت هاي زندگی  بر مولفه ه

  نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر مشاهده خواهد شد؟

درصد از فضاي زندان هـاي کشـور را معتـادان و مجـرمین      60متاسفانه امروز بالغ بر 

مصروف خود ) هاي گوناگون در بخش(ي را از کشورمواد مخدر اشغال نموده و انرژي زیاد

از نظـر بهداشـتی   . ناامنی ها بی تاثیر نبـوده و نیسـت  ساخته اند و همین مساله در بروز 

هپاتیت وغیره ناشـی  یکی از عوامل اصلی شیوع و بروز امراض مسري همچون ایدز، سل،

از سوءمصرف مواد است که نه تنها سالمتی خود آنان بلکه سالمت کـل جامعـه را مـورد    

  ).1378 نظري،(تهدید جدي  قرار داده است

رف مواد در بین نو جوانان بسیار نگران کننده است، زیـرا اکثـر   روند رو به افزایش مص

نوجوانان که مصرف مواد را در سالهاي اولیه نوجوانی آغاز می نمایند به مصرف این مـاده  

در سالهاي آینده ادامه می دهند، و میزان مصرف مواد و همچنین مشکالت مرتبط با آن 

  ).1385 محمدخانی،( نیز افزایش می یابد

و بـا توجـه بـه هزینـه     . مچنین بدلیل اینکه سن اعتیاد رفته رفته کاهش می یابدو ه

هاي انسانی و مادي مبارزه با عرضه و توزیع مـواد و عـوارض جسـمی و روانـی  و صـرف      

وقت هزینه زیاد و درصد کم موفقیت و عدم انگیزه معتادان براي درمان و اینکه مبارزه با 

برنامه . اشته است، لذا اهمیت پیشگیري توجیه می شودعرضه و درمان نتیجه مطلوب ند

آموزش مهارت هاي زندگی در پیشگیري از سوء مصرف مواد مخـدر، یـک رویکـرد تـازه     

روانـی سـوق دهنـده    –براي پیشگیري است که در وهله اول بر عوامل عمـده اجتمـاعی   

د مهارتهـاي  نوجوان به شروع مصرف مواد تمرکز دارد و تاکید عمده این برنامـه بـر رشـ   

پژوهش حاضر با ارائه چنین برنامه اي سعی بـر ان دارد تـا بـا    . شخصی و اجتماعی است

آموزش مهارت هاي زندگی تغییر نگرش و کاهش گرایش نسبت بـه سـوء مصـرف مـواد     

در بررسـی پیشـینه پـژوهش مـی تـوان بـه       . مخدر و اعتیاد را در نوجوانان بررسی کنـد 

  .هاي زیر اشاره کرد پژوهش

،نقش آموزش مهارت هاي زندگی بر دانش و نگرش نسـبت  )1381(پژوهش باقريدر 

ایـن  .به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر تهران بررسی شد

تحقیق بر مبناي پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل از جمله این فرض را آزمود کـه  
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   37 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

یر نگرش دانش آموزان نسبت به مـواد  اجراي مجموعه آموزش مهارت هاي زندگی بر تغی

نتایج تغیییرات معناداري در نگرش دانش آموزان گروه آزمایش نسـبت  .مخدر موثر است 

  ). p>0/ 001.(به دانش آموزان گروه کنترل نشان داد

، نقش آموزش مهارتهاي مقابله اي  به شیوه بحث گروهی بر نگـرش  )1383(رحمتی 

نتایج نشان داد که آمـوزش  .مواد مخدر را بررسی کرددانش آموزان نسبت به سوءمصرف 

مهارت هاي مقابله اي تغییرات معناداري در نگرش دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به 

  .گروه کنترل نشان داد

ــانی   ــد خ ــرض    )1385(محم ــان در مع ــواد در نوجوان ــرف م ــاختاري مص ــدل س ، م

ارزیابی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر عوامل میـانجی مصـرف مـواد را بررسـی     :خطر

موزش مهارت هاي زندگی تغییر معنـاداري  در تمایـل   آنتایج پژوهش نشان داد که . کرد

ــرف      ــردي مص ــاز ف ــر س ــل خط ــواد و عوام ــرف م ــه مص ــان ب ــل     نوجوان ــواد از قبی م

خودپنداره،مهارت هاي خود کنترلـی و مهـارت هـاي اجتماعی،کـانون کنتـرل و نگـرش       

  .نسبت به مصرف مواد ایجاد کرده است

، به منظور تعیین پایداري پیشگیري از سوء مصرف الکـل  ) 1995(بوتوین و همکاران 

مدرسـه ایالـت     56دانـش آمـوز از    6000ساله بروي  6سیگار و سایر مواد ، یک بررسی 

دانش آموزان به طور تصـادفی در گروههـاي پیشـگیري و کنتـرل     . نیویورك انجام دادند

دانش آموزان گروه پیشـگیري برنامـه آمـوزش مهارتهـاي زنـدگی را در      .قرار داده شدند

اثـرات  . کالس هفتم و جلسات تقویتی را در کالس هـاي هشـتم و نهـم دریافـت کردنـد     

و سیگار در پایان مداخله و در پایان کالس دوازده مشـاهده  پیشگیري براي مصرف الکل 

نشان داد که تعداد کمتري از دانش آموزانی که در برنامـه   12نتایج پیگیري کالس . شد 

آموزش مهارتهاي زندگی شرکت داشتند ، گـزارش کردنـد کـه در مـاه گذشـته و هفتـه       

به عنـوان  (نگین سیگارگذشته مصرف سیگار داشته اند و دانش آموزان کمتري مصرف س

اگـر چـه در مـورد فراوانـی مصـرف      . را گـزارش دادنـد  ) مثال یک بسته یا بیشتر در روز 

مشروب اثري مشاهده نشد، تعداد بسیار کمتـري از دانـش آمـوزان گـروه پیشـگیري در      

مشروب خواري در ماه را گـزارش  )یا بیشتر (مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل یک بار 

  .کردند
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  اعتیاد پژوهی  � 38
  
  

در یک مطالعه به بررسی اثر آموزش مهارتهاي زندگی بر ) 2003(1ینگر و همکارانزول

دانش، نگرشها و توانایی دانش آموزان مدارس راهنمایی در انتخاب سبک زندگی سالم 

پرداختند نتیجه این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که در برنامه اموزش مهارتهاي 

  با آنهایی که شرکت نکرده بودند کمتر سیگار  زندگی شرکت کرده بودند در مقایسه

  .می کشیدند

  اهداف پژوهش 

  هدف اصلی) الف

تعیین میزان تاثیر آموزش مهارت هاي زندگی در تغییر نگرش دانش آموزان نسبت 

  به  سوء مصرف مواد و اعتیاد

  هدف فرعی) ب

 عاطفی، شناختی،(بررسی تاثیر آموزش مهارت هاي زندگی بر عناصر سه گانه نگرش

  .دانش آموزان )رفتاري

  

  فرضیه هاي پژوهش

فرضیه اصلی) الف

بین نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد قبل و بعد از 

  .آموزش مهارت هاي زندگی تفاوت وجود دارد

فرضیه  فرعی) ب

مهارت بین میزان تغییر در مولفه هاي سه گانه نگرش نسبت به اعتیاد در اثر آموزش 

.هاي زندگی تفاوت وجود دارد

استراتژي کلی تقسیم  5هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد می توانند به  فعالیت

:شوند

٢رویکرد انتشار اطالعات -١

٣یرویکردهاي آموزش عاطف-٢

ن -٣ ٤رویکردهاي جایگزی

                                                
١ - Salinger & colleagues
٢ - Information Dissemination approaches
٣ - Affective Education approaches
٤ - Alternatives approaches 
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   39 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

١رویکرد نفوذ اجتماعی -٤

افزایش شایستگی -رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی -٥

، تأکید آموزشی در زمینه مصرف الکل، سیگار و دیگر مواد از 1970در اواسط دهه 

فرض . هاي اطالعاتی به سوي تمرکز بیشتر بر رشد فردي و اجتماعی تغییر یافت روش

زیر بنایی آن بود که از طریق برنامه ریزي براي ارضاي نیازهاي اساسی و در جهت باال 

می توان از گرایش و اقدام ... گیري و  هاي ارتباطی و تصمیم بردن اعتماد بنفس، مهارت

  ).1383رحمتی،(به مصرف مواد پیشگیري نمود

نوجوانی و خطر سوء مصرف

. نوجوانی غالباً به عنوان یک دوره مهم غیر جسمی و روانشناختی توصیف شـده اسـت  

در طول نوجوانی افراد، نوعاً با دامنـه گسـترده اي از رفتارهـا و الگوهـاي سـبک زنـدگی       

این به عنوان بخشی از فرایند طبیعی جدایی از والـدین، رشـد حـس    . ش می شوندآزمای

خود مختاري و استقالل، ایجـاد هویـت شخصـی، و اکتسـاب مهارتهـاي ضـروري بـراي        

تعدادي از تغییرات رشدي کـه پـیش   . عملکرد سودمند در جهان بزرگسالی رخ می دهد

رات نوجوانی سـیگار کشـیدن،   خط. نیازهاي ضروري براي بزرگساالن سالم شدن هستند

مصرف مشروبات و مصرف مواد را افزایش می دهند، همچنین نوجوانان ممکن اسـت بـه   

مصرف مواد مشغول شوند زیرا مواد براي آنها معانی از ایجاد مسئولیت مشترك بـا گـروه   

. مرجع خاص، طغیان در برابر اقتدار والدینی یا ایجاد هویت فردي شان، فراهم می کننـد 

رنگی نیازها و همرنگی رفتار در طول دوران پیش نوجـوانی و اوایـل نوجـوانی سـریعاً     هم

بـا ایـن   . افزایش می یابد و پیوسته و منظم از میانه تا اواخر نوجـوانی کـاهش مـی یابـد    

وجود، علی رغم این تمایل رشدي کلی به سوي افزایش همرنگی، آمادگی فردي با فشـار  

و تنـوعی از عوامـل روانشـناختی و همـین طـور اهمیـت       ها  همنوایی، وابستگی به ارزش

بـاالخره  . نسبی پذیرش همساالن در نوجوانان ممکن است به طور زیادي متفـاوت باشـد  

خاطر اینکه نوجوانان به لحاظ شخصیتی یک حس فنا ناپذیري دارند، تمایل بـه   هاینکه، ب

را بـراي اجتنـاب از   حداقل رساندن خطرات مرتبط با مصرف مواد دارند و توانـایی شـان   

                                                
Social influence approach -١  
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  اعتیاد پژوهی  � 40
  
  

، نقـل از لوینسـون   بوتوین و بوتـوین بـه  ( الگوهاي مخرب مصرف شخصی زیاد برآورد می کنند

).1997 رویز، میلمن، و النگرود،

یکی از برنامه هاي پیشگیري مبتنی بر عوامل فردي و اجتماعی که تـاکنون تـدوین و   

  .هاي زندگی است اجرا شده است برنامه آموزش مهارت

اجتمـاعی و میـان    -هـاي روانـی   هاي زندگی به گروه بزرگی از مهارت مهارتاصطالح 

فردي گفته می شود که می تواند به افراد کمک کند تا تصمیماتشان را با آگـاهی اتخـاذ   

هاي مقابلـه اي و مـدیریت شخصـی خـود را      کنند، بطور مؤثر ارتباط برقرار کند، مهارت

هاي زندگی می توانند اعمـال   مهارت. ه باشندگسترش دهند و زندگی سالم و بارآور داشت

شخصی و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوري هـدایت  

کنند که به سالمت بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر یعنـی آسـایش بیشـتر جسـمانی،     

  ).1384 ، به نقل از کرد نوقابی و پاشا شریفی،١،2003یونیسف(روانی و اجتماعی

٢(مطابق با سازمان بهداشت جهانی
WHO( هـاي   توانـایی "، مهارتهاي زندگی به عنوان

انجام رفتار سازگار و مثبت که افراد را براي برخورد مفید با تقاضاها و چالشـهاي زنـدگی   

  ").1997سازمان بهداشت جهانی،(روزانه توانا می سازد، تعریف شده است

اجتمـاعی و در نهایـت    -ش توانایی هاي روانیهدف از آموزش مهارتهاي زندگی، افزای

پیشگیري از ایجاد رفتارهاي آسیب زننده به بهداشت جسمانی و روانـی و ارتقـاي سـطح    

  ).1377سازمان بهداشت جهانی، ترجمه نوري قاسم آبادي، محمد خانی،(سالمت روان افراد است

مهارتهـاي زنـدگی   به دو شکل در آموزش و یادگیري ) 1986(٣نظریه یادگیري بندورا

یکی از داللتهاي این نظریه به افـزایش خودکـار آمـد    . به کودکان و نوجوانان داللت دارد

بندورا معتقد است خودکار آمد پنداري را مـی تـوان بـه شـیوه     . پنداري مربوط می شود

هاي گوناگون تقویت کرد یا به دلیل عدم توجه به برخی اصول تربیتی و آموزشـی آن را  

با توجه به تأثیر خودکار آمد پنداري به رفتار افراد و مشکالتی که از ضعف . دتضعیف نمو

آن ناشی می شود، یادگیري مهارتهاي زندگی می تواند تقویـت و افـزایش خودکـار آمـد     

دومین داللت نظریه یادگیري اجتماعی بر اساس فراینـد  . پنداري را به دنبال داشته باشد

این نظریـه بـه روشـهاي آمـوزش مهارتهـاي زنـدگی        در) یادگیري مشاهده اي(یادگیري

و نمایشی که در آنهـا تأکیـد بـر    روشهاي آموزشی همچون ایفاي نقش. مربوط می شود

                                                
١ - Unicef
٢- World Health Organization
٣ - learning theory Bandore
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   41 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

مشاهده عینی یا تصویري اسـت در یـادگیري بسـیاري از مهارتهـاي زنـدگی مـؤثرترین       

).1385، به نقل از ادیب، WHO،1994(روشها به شمار می آیند

  هاي زندگی ارتبرنامه آموزش مه

هاي زندگی یک مداخله پیشگیرانه مبتنی بر افزایش شایستگی  برنامه آموزش مهارت

هاي مقاومت  در برابر مصرف مواد در بافتی از  چند مؤلفه اي است که به آموزش مهارت

برنامه آموزش مهارتهـاي  . مدل آموزش مهارتهاي اجتماعی و شخصی عمومی تأکید دارد

مه هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد مبتنی بر شواهد تجربـی کـامالً   زندگی یکی از برنا

با گذشت بیش از دو دهه برنامـه  . ارزیابی شده براي دانش آموزان مدارس متوسطه است

آموزش مهارتهاي زندگی کارایی باالیی در یکسري از مطالعات کارآمـدي کنتـرل شـده،    

  .داده اند تصادفی و آزمایشهاي اثر بخشی در مقیاس بزرگ نشان

بـه  % 50مطالعات ارزیابی پیوسته کاهش در مصرف سیگار، مصرف الکل و ماریجوانا از 

باال را در دانش آمـوزان دریافـت کننـده برنامـه آمـوزش مهارتهـاي زنـدگی نسـبت بـه          

گروههاي کنترل نشان داده اند، و به همان نسبت کاهش در مصرف مـواد غیـر قـانونی و    

عوامل حفاظت کننده و خطر سـاز مهـم بـراي نوجوانـان سـوء      بهبودیهایی در گروهی از 

به عالوه، تأثیرات پیشگیري بـا برنامـه هـاي آمـوزش     . مصرف کننده مواد نشان داده اند

مهارتهاي زندگی به شماري از تهیه کنندگان برنامه هاي مختلف، بـه دانـش آمـوزانی از    

یش زمینـه هـاي   و پـ ) شـهري، حومـه شـهري و روسـتایی    (نواحی جغرافیـایی مختلـف  

بـا تکیـه بـر ایـن پیکـره از      . قومی، تشخیص داده شده اند -اجتماعی و نژادي -اقتصادي

شواهد، برنامه آموزش مهارتهاي زندگی بوسیله تعدادي آژانس هاي هم پیمان به عنـوان  

  ). 2004، بوتوین، ١گریفین(یکی از مؤثرترین رویکردهاي رایج پیشگیري شناسایی شده اند

  عاد برنامه آموزش مهارتهاي زندگیاجزاء و اب

. هاي اجتماعی است هاي زندگی شامل مهارتهاي مدیریت خود و مهارت اجزاء مهارت

مهارتهاي خود مدیریتی انفرادي شامل قدرت تصمیم گیري و حل مسأله، آگاهی از 

، تأثیرات اجتماعی و مقاومت در برابر آنها، مقا بله با اضطراب و افسردگی، خشم و ناکامی

مهارتهاي اجتماعی نیز . مشخص نمودن هدف، خود رهبري و تقویت خویشتن می باشد

                                                
١- Griffin
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  اعتیاد پژوهی  � 42
  
  

قسمت دیگري از مهارتهاي زندگی است که شامل برقراري روابط اجتماعی، مهارت 

جرأت ورزي کالمی و غیر کالمی، احترام و افزایش شایستگی اجتماعی دانش آموزان 

  ).١،2000بوتوین و کانتور(می باشد

نگرش نظامی است بادوام که شامل عناصر شناختی،  مصرف مواد مخدرنگرش به 

نگرش به مصرف مواد مخدر نیز عاملی است با مؤلفه . احساسی و تمایل به عمل است

هاي شناختی، عاطفی و رفتاري شامل باورهاي هنجاري درباره شیوع مصرف مواد مخدر 

د مخدر با سبک زندگی، و پذیرش آن، برداشت فرد درباره سازگار بودن مصرف موا

باورهاي فرد درباره نتایج منفی مصرف مواد مخدر، الزام و مقید بودن به عدم استفاده از 

مواد مخدر، نگرش منفی به اعتیاد و معتاد، برخورد فعال با مسأله اعتیاد و اجتناب از 

).1383 پورشهباز،(مواد مخدر

 ت یک فرایند یادگیري آغاز اعتقاد بر آن است که شکل گیري نگرش بدواً به صور

شخص در معرض اطالعات و تجربه هاي مربوط به یک شیء یا موضوع خاص . می شود

قرار می گیرد و بر اثر فرایندهاي تقویت و تقلید، سرمشق گیري و شرطی سازي نگرشی 

  ).1379 کریمی،(نسبت به آن شیء یا موضوع پیدا می کند

خیر ،تمرکز زیادي بر توصیف و پیش بینی رویکردهاي شناختی و رشدي در سالهاي ا

باورها وانتظارات بـر   ،نگرشهادر زمینه تاثیر . مواد در نوجوانان وجوانان توصیف نموده اند

یـا مبتنـی بـر    (تمایل به مصرف مـواد مخـدر ،پیشـگامان رویکردهـاي تصـمیم عقالنـی       

شـدن در   گفته اند کـه تصـمیمات نوجوانـان و جوانـان بـراي درگیـر      ) استدالل و منطق

فعالیت هاي مخاطره آمیزمثل مصرف یا سوءمصرف مـواد گونـاگون از تجزیـه و تحلیـل     

ایـن رویکردهـا ادعـا    ).1996، ٢جرارد ،گیبـونز ،بنتـین ، هسـلینگ   (هزینه و سود ناشی می شود

دارند که مصرف و سوءمصرف مـواد احتمـال دارد در بـین جوانـان وجوانـان بـر مبنـاي        

فاربی، بیـت  (ی مصرف و سوء مصرف مواد ،تصمیم عقالنی باشدارزیابی عواقب مثبت و منف

  ). ٣،1992ماروم 

  

  

  

                                                
١- Cantor 
٢ - Garrard , Gibbons, Ben thin & Hassling
٣ - Formby & Byth - Maron
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   43 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

  روش تحقیق 

 با ٤و  پس آزمون٣از نوع طرح پیش آزمون ٢حاضر یک طرح آزمایشی ١طرح پژوهش

شوند  گیري می اندازه دوبار گروهها ها هریک از این نوع طرح در .باشد می ٥گروه کنترل

اجراي یک پس اجراي یک پیش آزمون و دومین اندازه گیري بااولین اندازه گیري با 

  .گیرد آزمون انجام می

جامعه آماري
٦

  

جامعه آمـاري کلیـه دانـش آمـوزان پسـرمقطع دبیرسـتان شـهر سـیرجان در سـال          

  .است 1386-87تحصیلی

نمونه آماري
٧
و روش نمونه گیري 

٨
   

)  اول، دوم، سـوم (مقطـع نفـر دانـش آمـوز پسـر از سـه       40نمونه آماري طرح حاضـر  

می باشند، که پس از هماهنگی ) نفر گروه کنترل 20نفر گروه آزمایش و  20(دبیرستان 

 1 "نمونـه گیـري تصـادفی   "با اداره آموزش و پرورش شهر سیرجان، با استفاده از روش 

براي اجراي . دبیرستان از بین دبیرستانهاي شهر سیرجان به صورت تصادفی انتخاب شد

کالس را به صورت تصادفی انتخاب کرده و  6کالس این دبیرستان  12محقق از تحقیق، 

پیش آزمون را بروي دانش آموزان این کالس ها اجـرا کـرده و از از بـین آنهـا از دانـش      

نفـر را   20تعداد ) است 160نمره کل پرسشنامه ( باالتر بود  80آموزانی که نمره آنها از 

رده و متغیر مستقل یعنی آموزش مهارت هـاي زنـدگی   به عنوان گروه آزمایش انتخاب ک

نفر به عنوان گروه کنتـرل انتخـاب    20را بروي آنها اجرا کرد واز بین بقیه دانش آموزان 

در انتخاب نمونه هـا حـداکثر سـعی    . کرده که تحت تاثیر هیچ متغیري قرار نمی گرفتند

سـپس بـه   . . لی کنترل گرددبر این بود که متغیر مداخله گر از قبیل رشته و پایه تحصی

بـه دبیرسـتان مراجعـه و جلسـات آموزشـی       86/ 20/10علت شروع امتحانات  در تاریخ 

اجرا نمـوده و در  ) و یک جلسه پس آزمون(جلسه به شیوه یادگیري فعال  8خود را طی 

  .جلسه نهم نیز از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد

                                                
١- research design
٢ -Experimental Design
٣- Pre-Test
٤  - Post-Test
٥ - Control  Group
٦ - statistical Universe
٧ - statistical Sample
٨ - sampling
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  اعتیاد پژوهی  � 44
  
  

  ابزار اندازه گیري

پرسشنامه اي در مـورد نگـرش   : امه نگرش سنج نسبت به اعتیاد و مواد مخدرپرسشن 

) 1380(نسبت به اعتیاد و مواد مخدر است که به صـورت فـرم الـف و ب توسـط نظـري     

  .ساخته شده است

سازنده پرسشنامه براي سنجش نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر و تهیـه مقیـاس   

بدین گونه که در مورد مـاده  . ستفاده کرده استا ١مناسب بدین منظور از مقیاس لیکرت

کامآل موافقم ،موافقم ،نظري نـدارم،  "هاي مساعد یا نگرش مثبت به هر یک از پاسخهاي 

هاي  در مورد آیتم.داده شده است 1،2،3،4،5به ترتیب نمره هاي  "مخالفم ،کامآل مخالفم

یعنـی بـا   . رفتـه اسـت  نامساعد یا نگرش منفی، نمره گذاري به ترتیب معکـوس انجـام گ  

ترتیب نمره هـاي   "کامال موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم ،کامآل مخالفم"هاي  پاسخ

پس نمره هر فرد عبارت است از مجموع نمـرات فـرد درکـل    . داده شده است 1،2،3،4،5

قابل ذکر است کـه از  . این نمره، نگرش کلی وي به اعتیاد را نشان می دهد. مقیاس است

تعلق می گیرد، بنابراین هم  5و به نگرش مثبت نمره  1که به نگرش منفی نمره  آنجایی

با این شیوه . خواهد بود 160و حداکثر  32در فرم الف و هم در فرم ب حداقل نمره فرد 

  .گیرد هم نگرش و هم شدت آن مورد ارزیابی قرار می

)روایی(اعتبار 
٢

و پایایی
٣ 

ابزار اندازه گیري

آیتمهاي مقیاس و نیز بررسی قوت و  ٤براي تعیین اعتبار صوري سازنده پرسشنامه

ها،از نظر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري و نیز اساتید روانشناسی  ضعف آیتم

استفاده کرده است و همه آنها نظر مساعد و موافقی درباره اعتبار مقیاس داشته اند 

  ).سازه هاي نظري خوبی در این زمینه وجود دارد(

آیتم بوده که آنها نیز به دو نیمه تقسیم شده اند تا در  64اولیه مقیاس داراي  فرم

بنابراین نیاز بوده است که موازي بودن دو فرم الف و .مقیاس ،دو فرم موازي بدست آید

یج بدست آمده به شرح ب و نیز عناصر دو فرم با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد که نتا

  :ذیل می باشد

  .است 76/5 ١وانحراف استاندارد 23/65نگرش در فرم الف برابر   ٥میانگین. 1

                                                
١ - Likert  Scale 
٢ - validity
٣ - Reliability
٤ - Face Validity
٥ - Mean
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   45 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

  .است 6/ 30و انحراف استاندارد  23/65میانگین نگرش در فرم ب برابر . 2

  .است 82/0همبستگی بین دو فرم الف و ب برابر . 3

دهد که دو مقیاس به میزان باال و رضایت بخشی با یکدیگر  نتایج فوق نشان می

فرم الف مقیاس به همان میزان وضعیت نگرش  82/0عنی به احتمال موازي هستند ی

  .سازد که فرم ب  فرد را مشخص می

نتایج بدست آمده در مورد مقیاس نگرش ساخته شده نشان می دهد که مواد  

و  81/0ضریب آلفاي کرونباخ در فرم الف برابر . ها از همسانی خوبی برخوردارند مقیاس

  .ستا 86/0در فرم ب برابر  

  متغیر مستقل

متغیر مستقل پژوهش حاضر مهارت هاي زندگی است که در پژوهش : هاي زندگی مهارت

       حاضر هشت مهارت شناخت خود یا خود آگاهی، اعتماد بنفس، تصمیم گیري، 

   حل مساله، برقراري روابط، مقابله با اضطراب، ابراز وجود و مقابله با شکست و ناکامی

این مهارت ها با استفاده از کتاب برنامه آموزش مهارت هاي زندگی سازمان . می باشد

جهانی بهداشت ترجمه نوري قاسم آبادي و محمدخانی و راهنماي مهارت هاي زندگی 

جلسه آموزشی به طور حضوري به شیوه یادگیري فعال به  9مجید محمود علیلو  طی 

      .       دانش  آموزان آموزش داده شد

  متغیر وابسته

نگرش یعنی باورهاي فرد در مورد نتیجه و عاقبت هر کار و ارزشی که فرد  :تغییرنگرش

       براي این نتیجه قائل است نگرش ها دالیل منطقی بروز رفتارهاي هر فرد خاص 

    می باشد در پژوهش حاضر ،مراد نگرش نسبت به سوء مصرف  مواد مخدر و اعتیاد 

نظور نمراتی است که دانش آموزان در پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به می باشد و م

  .کنند اعتیاد و مواد مخدر کسب می

  روش تجزیه و تحلیل

هـاي آمـاري در دو سـطح توصـیفی و      براي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصـله از روش 

در سطح توصـیفی آمـاره هـایی چـون تعـداد، میـانگین،انحراف       . استنباطی استفاده شد

دو گـروه   tدر سطح استنباطی نیز از تحلیـل کوواریـانس وآزمـون    .استاندارد، به کار رفت

                                                                                                                  
١ - Standard Deviation
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  اعتیاد پژوهی  � 46
  
  

جهت سهولت تجزیه و تحلیـل داده هـا از   . ها استفاده شد  مستقل براي مقایسه میانگین

  .استفاده گردید SPSSنرم افزار آماري 

  

  یافته ها و نتایج پژوهش

  :فرضیه اصلی پژوهش 

اعتیاد قبل و بعـد از آمـوزش    بین نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد و« 

  »مهارت هاي زندگی تفاوت وجود دارد

براي آزمون فرضیه اصلی پژوهش از آزمون آماري تحلیل کوواریانس استفاده شد کـه  

همچنین بـراي آزمـون فرضـیه اصـلی     . ارائه شده است 2و  1نتایج این آزمون در جدول 

دو گروه مستقل استفاده شد به همین دلیـل   (t-test)استودنت tپژوهش از آزمون آماري 

کـه از تفـاوت   (نسبت به سوء مصرف مواد مخـدر   آزمون آماري مذکور بین نمرات نگرش

دو گـروه  ) بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نگرش نسـبت بـه اعتیـاد بدسـت آمـد     

  .ه استشد ارائه 3نتایج این محاسبات در جدول . شدآزمایش وکنترل محاسبه 

دو گروه   مواد درسوء مصرف  نسبت به  میانگین و انحراف استاندارد نگرش دانش آموزان )1شماره جدول

   آزمایش و کنترل

  نمره ها

  

  ها گروه

  

N

  انحراف استاندارد     میانگین             

  پس آزمون   پیش آزمون   پس آزمون  پیش آزمون

  32/9  22/11  45/23  88/29  20  آزمایش

  03/7  04/7  40/21  21/ 42  20  کنترل

انحـراف اسـتاندارد تفاضـل    ، آمار توصیفی شـامل تعـداد، میـانگین و    1جدول شماره 

نمرات نگرش نسبت به سوءمصرف مواد بین پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمـایش  

نتـایج آزمـون آمـاري تحلیـل      2خروجـی جـدول شـماره    . و کنترل را نشـان مـی دهـد   

  .کوواریانس و معناداري تفاوت مذکور را نشان می دهد

مرات میانگین پس آزمون گروه آزمایش و کنترل در آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه ن) 2 شماره جدول 

  نمره کلی  پرسشنامه نسبت به سوء مصرف مواد

              F سطح معناداري          کوواریانس  

               66/14               05/0  
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در دو گروه آزمـایش  )  N(، به دلیل برابر بودن تعداد )2(شمارهدر بررسی نتایج جدول 

. و کنترل می توان در صورت ناهمگن بودن واریانسها از تحلیل کوواریانس اسـتفاده کـرد  

در ) 10/4(جـدول   Fدر مقایسـه بـا   ) 66/14(کوواریانس با مقـدار   Fهمچنین معناداري 

نشان می دهد که بین میانگین گروه آزمایش و )  1و 38(و با درجه آزادي )  05/0(سطح 

. شـود   نتیجه اینکه فرضیه اول پـژوهش تاییـد مـی   . فاوت معناداري وجود دارد کنترل ت

. یعنی نگرش نسبت به سوء مصرف مواد با آموزش مهارت هاي زنـدگی تغییـر مـی کنـد    

هاي زندگی بر نگرش دانش آموزان نسبت بـه سـوء مصـرف     بعبارت دیگر آموزش مهارت

  .مواد مخدر تاثیر گذاشته است

ت بین میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمره کلی نگرش نسبت به تفاو )3شماره جدول

  سوء مصرف مواد در دو گروه آزمایش و کنترل

بـراي بررسـی تفـاوت بـین      tنشـان مـی دهـد ،از آزمـون      )3(شماره چنانچه جدول 

21(میانگین تفاضل نمرات پیش آزمـون و پـس آزمـون     XX  (    نمـره کلـی پرسشـنامه

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهـد  . نگرش نسبت به سومصرف مواد استفاده شد

 t، از )  0/ 01( در سطح آلفـاي   38، با درجه آزادي )=48/4t(محاسبه شده  tکه مقدار 

بدین معنا که بین نگرش دانش آموزان نسبت بـه اعتیـاد   .بزرگتر است )  20/2(  جدول 

یعنـی اینکـه   . قبل و بعد از آموزش مهارت هـاي زنـدگی تفـاوت معنـاداري وجـود دارد     

مـواد تـاثیر    آموزش مهارت هاي زندگی بر نگرش دانش آموزان نسبت بـه سـوء مصـرف   

هـاي   آموزش مهارت: توان گفت درصد اطمینان می 99بنابراین با . معناداري داشته است

  .ت به اعتیاد در نوجوانان پسر استزندگی باعث تغییر نگرش نسب

  : فرضیه فرعی 

بین میزان تغییر در مولفه هاي سه گانه نگرش نسـبت بـه اعتیـاد در اثـر آمـوزش      « 

  »زندگی تفاوت معناداري وجود دارد مهارت هاي

  

  گروه
  معناداري سطح  درجه آزاديtآزمون   انحراف استاندارد  ها میانگین تفاوت  تعداد

    14/12  -50/13  20  آزمایش 

48/4  

  

38  

  

  

000/0  
  68/5  -5  20  کنترل
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  اعتیاد پژوهی  � 48
  
  

براي آزمون فرضیه فرعی پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که میـزان   

    و رفتـاري نگـرش را نشـان   ت در نمره هاي  مولفه هاي شـناختی، عـاطفی   تغییر یا تفاو

  .ارائه شده است  4نتایج این محاسبات در خروجی جدول . می دهد 

هاي شناختی ،  مایش و کنترل در نمره مولفهمقایسه میانگین نمرات پس آزمون  گروه آز ) 4شمارهجدول 

  عاطفی و رفتاري نسبت به سوء مصرف مواد

  

  

  

  

دو گروه آزمایش و )  N(  ، به دلیل برابر بودن تعداد  )4(شمارهدر بررسی نتایج جدول 

. کنترل می توان در صورت ناهمگن بودن واریانس ها از تحلیل کوواریانس اسـتفاده کـرد  

در مولفـه  ) 88/4(ر مولفه شناختی و با مقدار د)  70/6(کوواریانس  با مقدار  Fمعناداري 

نشان مـی دهـد کـه بـین     )  000/0( در مولفه رفتاري در سطح) 60/5(با مقدار عاطفی و

  .میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در مولفه هاي نگرش تفاوت معناداري وجود دارد

یعنی آموزش مهارت هاي زندگی موجب تغییر . نتیجه اینکه فرضیه فرعی تایید می شود

  . شناخت ، عاطفه و رفتار نسبت به سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر می شود

  بحث و نتیجه گیري 

نمره باال در پرسشنامه نگرش سنج نسبت به سوء مصرف مواد به منزله نگرش مثبـت  

مشاهده میانگین نمرات پس آزمون در گـروه آزمـایش   . نسبت به سوء مصرف مواد است

23/45) =2X (در مقایسه با میانگین نمرات پیش آزمون همین گروه  

 )=29/88 1X (      نشان دهنده آن است که میانگین نمره کلـی نگـرش نسـبت بـه سـوء

در حـالی کـه در گـروه کنتـرل     . مصرف مواد بعد از مداخله آموزشی کاهش یافته اسـت  

اجـراي آزمـون تحلیـل    .هیچ گونه کاهشـی در میـانگین نمـرات مشـاهده نشـده اسـت       

آزمون گـروه کنتـرل و آزمـایش  در نمـره      کوواریانس براي مقایسه میانگین نمرات پس

  منابع     

  مولفه هاي نگرش
Fسطح معناداري  کوواریانس  

  000/0  70/6  شناختی

000/0  88/4  عاطفی

  000/0  60/5  رفتاري
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   49 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

کوواریانس بدست  Fکلی پرسشنامه نگرش نسبت به سوء مصرف مواد نشان می دهد که 

به این معنا است  tو Fمعنا داري آزمون . معنادار است)  01/0(در سطح )  F =14/66(آمده 

د تـاثیر  که آموزش  مهارت هاي زندگی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف موا

ــا شــده اســت،   ــرش آنه ــر نگ ــث تغیی ــد   داشــته اســت و باع ــابراین فرضــیه اول تایی         بن

  .شود می

بی از جهت تاثیر مداخله آموزشی هاي نظري و تجر هش با یافتههاي پژو مقایسه یافته

آنها  بر نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و ایجاد تغییر در) آموزش مهارت هاي زندگی(

از این جهت نتایج پژوهش محمدخانی . هاي گزارش شده همسویی دارد یافتهبا بعضی از 

نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگی تغییر معناداري در تمایل نوجوانان به ) 1385(

هاي خود  ، مهارتدي مصرف مواد از قبیل خود پندارهمصرف مواد و عوامل خطر ساز فر

و نگرش نسبت به مصرف مواد ایجاد کرده  هاي اجتماعی ، کانون کنترل کنترلی، مهارت

هاي گروه آزمایش پس از دریافت آموزش  ، آزمودنی)1384(در پژوهش عسگري  .است

هایشان نسبت به مصرف مواد در  نقش گذاري روانی تغییر معناداري در تغییر نگرش

هاي در گروه  ، آزمودنی)1383(در پژوهش رحمتی مقایسه با گروه کنترل نشان دادند،

اي به روش بحث گروهی تغییر  هاي مقابله آزمایش بعد از دریافت آموزش مهارت

معناداري در نگرش آنها نسبت به سوء مصرف مواد در مقایسه با گروه کنترل نشان 

دهد که آموزش مهارت  ، نشان می)1381(و منشئی) 1380(پژوهش طارمیان .دادند

ن دبیرستانی شده است؛ در هاي زندگی موجب کاهش آمادگی اعتیاد دانش آموزا

ها در گروه آزمایش بعد از دریافت برنامه  ، آزمودنی)1379(پژوهش قادري دهکردي 

آموزش پیشگیري تغییر معنادارتري در نگرش و آگاهی خود در مقایسه با گروه کنترل 

، )1992،1990،1994، 2001(گزارش شده توسط بوتوین و همکارانهاي  نشان دادند؛ یافته

هاي ارتقابخشی  هاي زندگی و برنامه هاي آموزش مهارت ان داد که اجراي برنامهنیز نش

مصرف مواد به هاي مرتبط با سوء صالحیت و مقاومت اجتماعی توانسته است بر نگرش

گر مهم در رفتار سوء مصرف مواد اثرات معناداري بر  عنوان یکی از متغیرهاي میانجی

اي به این  مطالعه در) 2003(، بوتوین و همکارانشعالوه بر شواهد یاد شده. بگذارد جاي

هاي زندگی و صالحیت فردي و اجتماعی عمومی به  نتیجه رسیدند که آموزش مهارت

تواند بر نگرش ضد مواد و رفتار سوء مصرف اثرات معنادار بر جاي  دانش آموزان می

  .بگذارد
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  اعتیاد پژوهی  � 50
  
  

هاي شناختی ،  مولفههاي پژوهش حاضر نیز حاکی از تاثیر مداخله آموزشی در  یافته

با اجراي آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه نمرات  .عاطفی و رفتاري نگرش است

پس آزمون گروه آزمایش و کنترل در نمره مولفه شناختی نسبت به سوء مصرف مواد 

یعنی . معنادار است )000/0( در سطح) f= 6/70(مشاهده شده  fمخدر نشان داد که 

دگی توانسته است بر باورهاي غلط و شناخت غیر واقع بینانه هاي زن آموزش مهارت

. و آنها را تغییر دهد دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تاثیر بگذارد

همچنین آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه نمرات پس آزمون و پیش آزمون گروه 

مصرف مواد مخدر نیز کنترل و آزمایش در نمره حالت عاطفی و احساسی نسبت به سوء 

معنادار است بدین معنا که ) 000/0(در سطح )  f=4/88(مشاهده شده  fنشان داد که 

هاي زندگی بر حالت عاطفی و هیجانی دانش آموزان نسبت به مواد مخدر  آموزش مهارت

و سرانجام آزمون تحلیل  .را دستخوش تغییر قرار داده است تاثیر گذاشته و آن

قایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل در نمره کوواریانس براي م

مولفه رفتاري دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر نشانگر آنست که جلسات 

 هاي زندگی بر جنبه رفتاري نگرش دانش آموزان نیز تاثیر گذاشته و آن آموزش مهارت

، عنادار استم) 000/0(سطح در ) f=5/60(مشاهده شده  fرا تغییر داده است چنانکه 

  .دشو رضیه فرعی پژوهش نیز تایید میبنابراین ف

مقایسه اطالعات حاصل از تحلیل داده هاي مربوط به مولفه هاي شناختی ، عاطفی و 

مشاهده  fرفتاري نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر نشان می دهد که باال ترین 

بدین معنا که آموزش . )4لجدو(مربوط به مولفه شناختی است) 70/6(شده 

هاي زندگی بیشترین تغییر را در زمینه حالت شناختی دانش آموزان نسبت به  مهارت

  .سوء مصرف مواد ایجاد کرده است 

بدین ترتیب آموزش مهارت هاي زندگی هم بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء 

مصرف مواد مخدر موثر بوده است و هم توانسته است اجزاء شناختی ، عاطفی و رفتاري 

نگرش دانش آموزان را نسبت به سوء مصرف مواد مخدر متاثر سازد، ضمن اینکه تاثیر 

  . دو  مولفه دیگر بیشتر بوده است مداخله آموزشی بر مولفه شناختی نسبت به

نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهند برنامه هاي پیشگیرانه مبتنی بر ارتقاي   

. توانمندي فردي و اجتماعی ، در پیشگیري از مصرف مواد در نوجوانان بسیار موثرند

 هاي زندگی یک رویکرد پیشگیري مبتنی بر افزایش توانمندي برنامه آموزش مهارت
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   51 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

هاي متعدد قرار گرفته و  هاي فردي و اجتماعی است که طی سالیان اخیر مورد ارزیابی

به طور خالصه نتایج  .هاي خوبی در زمینه پیشگیري از اعتیاد داشته است پیشرفت

هاي زندگی تغییر معناداري در نگرش نسبت  پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت

ج مداخله نشان داد که دانش آموزانی که آموزش به مصرف مواد ایجاد کرده است نتای

هاي زندگی را دریافت کرده بودند در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل در  مهارت

. ارزیابی پس از مداخله تغییر معناداري در نگرش آنها نسبت به مصرف مواد نشان دادند

؛ دونالدسون 1993،؛ بل و همکاران1995بوتوین، شینکه و همکاران، ( ها با نتایج مطالعات این یافته

که  )1381 ؛ طارمیان،1382؛ باقري و بهرامی،2004یفین، ؛ به نقل از بوتوین وگر1994و همکاران، 

هاي زندگی اثرات معناداري بر چند متغیر دانش  دهند که برنامه آموزش مهارت نشان می

گیري و حل مساله تصمیم  ،هاي ارتباطی، اضطراب، خشم ش، جرات مندي، مهارتنگر و

  .دارد، هماهنگ است

هاي زندگی برنامه  به طور خالصه با توجه به نتایج بدست آمده آموزش مهارت

مرتبط با مصرف  پیشگیري موثري است که می تواند تغییر معناداري در عوامل خطرساز

این یافته ها به روشن شدن مکانیزم عمل برنامه آموزش مهارت هاي . مواد ایجاد نماید

یافته هاي پژوهش حاضر تاییدي است بر سودمندي رویکردهاي . زندگی کمک می کند 

مبتنی بر نفوذ اجتماعی است که بر عوامل  خطرساز و حفاظت کننده روانی اجتماعی 

  .مرتبط با مصرف مواد تاکید می نمایند

  ينتیجه گیر

اجتماعی پژوهش حاضر گامی در جهت درك و فهم و پیشگیري از عوامل روانی و 

مرتبط با مصرف مواد در نوجوانان  در معرض خطر است و نتایج قابل قبولی براي 

  .پیشگیري از مصرف مواد در نوجوانان ارائه می دهد

مطالعه حاضر نشان داد که اثرات کوتاه مدت برنامه آموزش مهارت هاي زندگی به 

ید اثر بخشی برنامه این یافته ها ضمن تای. عنوان یک رویکرد پیشگیرانه موثر است 

آموزش مهارت هاي زندگی در تغییر نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و گرایش به 

در نتیجه شواهد خوبی در . مواد، به درك مکانیزم عمل این برنامه نیز کمک می کند

  .حمایت از رویکردهاي نفوذ اجتماعی براي پیشگیري از مصرف مواد فراهم می کند
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  اعتیاد پژوهی  � 52
  
  

  پیشنهادها

  :پژوهشی پیشنهادهاي

هاي پژوهشی  الگوي مداخله آموزش آزمون شده در این پژوهش را در قالب طرح-١

  .و براي سایر مقاطع و پایه هاي تحصیلی مورد آزمون قرار دهند

مرحله پس آزمون با فاصله کم بعد از جلسات آموزش مهارت هاي زندگی صورت -٢

فاصله داشته باشد و بهتر نگیرد ، بلکه حداقل دو ماه بین جلسات آموزشی و پس آزمون 

سال یک ارزیابی مجدد صورت گیرد 1، ماه6 ماه،3است بعد از اجراي پس آزمون پس از 

.تا امکان بررسی تاثیر درازمدت آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر نگرش فراهم آید

هاي زندگی بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد  به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت-٣

.مخدر بیشتر از یک ابزار اندازه گیري به کار برده شودومواد 

تاثیر این الگو را در تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر -٤

.با تاثیر سایر روش ها مورد بررسی و مقایسه قرار دهند

رویکردهاي نوین پیشگیري از مصرف مواد مخدر را بروي تمامی مقاطع تحصیلی -٥

.ار دهندمورد بررسی قر

جلسه اجرا شده است پیشنهاد 8این پژوهش آموزش مهارت هاي زندگی در ر د-٦

.ها در جلسات بیشتري ارائه شوند که این آموزش می شود

  

  :کاربردي پیشنهادهاي

هاي بسیار سالمت روان و  که جمعیت جوان کشور ما در معرض تهدید کننده از آنجایی

ریزان آموزش و پرورش رویکرد آموزش  د برنامهشو اند توصیه می بهداشت واقع

  .هاي زندگی را به عنوان درس اجباري به تمامی دانش آموزان ارائه دهند مهارت

، بویژه هاي زندگی توسط متخصصین، روانشناسان شی مهارتهاي آموز کارگاه اجراي

، دبیران والدین و دانش آموزان جهت آشنایی با ، براي مدیرانمسولین آموزش و پرورش

.هاي زندگی ضرورت و اهمیت آموزش مهارت

هاي گروهی جهت اشاعه آموزش مهارت هاي زندگی در تمام سطوح  استفاده از رسانه

  .جامعه
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   53 ...اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر تغییر 
  

  

  منابع

فصلنامه علمی و . بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت هاي زندگی .)1385(ادیب،یوسف

  . 4پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز سال اول شماره

روابط ساختاري عوامل روانشناختی خطرزاو حفاظت کننده مصرف ). 1384(پور شهباز، عباس و دیگران 

  .19شماره .سال پنجم .پژوهشی رفاه اجتماعی  -،فصلنامه علمیمواد مخدر در نوجوانان

 روابط ساختاري عوامل روانشناختی خطرزا و حفاظت کننده مصرف مواد مخدر).1383(پور شهباز، عباس

. پایان نامه دکتري روانشناسی بالینی. مدلی براي پیشگیري اولیه ومداخله روانشناختی: در نوجوانان

  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فصلنامه . نگرش دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران درباره اعتیاد.)1382(جزایري،علیرضا و همکاران

  . 7ارهپژوهشی رفاه اجتماعی سال دوم شم -علمی

تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله اي به شیوه بحث گروهی بر نگرش دانش آموزان .)1383(رحمتی،عباس

.پایان نامه دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی. نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

ترجمه ربابه نوري قاسم آبادي و پروانه  .برنامه آموزش مهارت هاي زندگی.)1377(سازمان جهانی بهداشت

  .محمد خانی

بر تغییر نگرش دانش آموزاندختر وپسر )پسیکودرام (تاثیر نقش گذاري روانی ).1384(عسگري، امین

پایان نامه کارشناسی ارشد . 1383-84دبیرستانهاي شهر خرم آباد نسبت به اعتیاد در سال تحصیلی 

.دانشگاه عالمه طباطبایی. 

و تدوین برنامۀ درسی مهارت هاي زندگی براي دانش  تهیه.)1384(کرد نوقابی،رسول و پاشا شریفی،حسن

  . 12فصلنامه نوآوري هاي آموزشی سال چهارم شماره. آموزان دوره تحصیلی متوسطه

  نشر ویرایش:تهران.نگرش و تغییر نگرش). 1379(کریمی، یوسف

آموزش  مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر؛ ارزیابی اثر .)1385(محمد خانی ،شهرام

  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.پایان نامه دکتري روانشناسی بالینی .... مهارت هاي زندگی بر عوامل

تهران نسبت به  16بررسی نقش تبلیغات در تغییر نگرش دانش آموزان منطقه  .)1378(نظري، محمد علی

  .هزیستی و توانبخشیدانشگاه علوم ب. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی. اعتیاد
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