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  هاي زندگي بر دانش و نگرش نسبت بهنقش آموزش مهارت

  آموزان انشنفس دمواد مخدر و عزت

  
  *** حسين زارع/**يشقاق فرهاد /*منوچهر محمدي

  
هـاي   آمـوزش مهـارت    تـأثير  اين پـژوهش بـه       :چكيده

زندگي بر دانـش و نگـرش نـسبت بـه مـواد مخـدر و                
راهنمـايي شـهر    اولمقطـع   آموزان پسر   نفس دانش عزت

هاي بررسي   با هدف  1385 -86ميانه در سال تحصيلي     
ر ارتقاء دانـش و     زندگي د هاي  موفقيت آموزش مهارت  

آمـوزان نـسبت بـه مـواد مخـدر و           تغيير نگرش دانـش   
هاي زندگي در جهـت     بررسي موفقيت آموزش مهارت   

  . آموزان پرداخته استنفس دانشارتقاي عزت
هـاي آزمايـشي و    طرح تحقيق حاضر از جمله طرح     

آزمـون بـا گـروه      آزمـون، پـس   هاي پيش مجموعه طرح 
ـ كنترل است كه با حجم نمو       نفـر گـروه     30 ، نفـر  60 ةن

 . نفر گـروه كنتـرل، انجـام گرفتـه اسـت           30آزمايش و   
 آموزشـي   ةمجموعـ : ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از    

 سنجش دانش نسبت بـه      ة پرسشنام ،هاي زندگي مهارت
 سنجش نگرش نـسبت بـه مـواد         ة پرسشنام ،مواد مخدر 

  . نفسمخدر و پرسشنامه سنجش عزت
طي شـانزده جلـسه     هاي زندگي در    آموزش مهارت 
 جلسه و هـر جلـسه بـه         دواي  هفته  (به صورت هفتگي    

انجام گرفت و سپس دانش و نگرش       )  ساعت دومدت  
ها نفس آزمودني عزّت  نسبت به مواد مخدر و، همچنين،       

ـ    تحليل آماري داده  . گيري شد اندازه دار اها در سطح معن
05/0〈 P هاي زنـدگي بـه    نشان داد كه آموزش مهارت

نسبت به مواد مخـدر تغييـر       را   دانش آنها     آموزان،دانش
موجب ايجـاد   از يك سو     همچنين اين آموزش     .دهدمي

 از   و شـود نگرش منفي در آنها نسبت به مواد مخدر مي        
  . دهدنفس آنها را ارتقاء مي ديگر عزتسوي
  

، مـواد   نگـرش     دانـش،   هاي زنـدگي،  مهارت: كليدواژه
  .  نفس، عزت)دارو(

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مركز ميانهنور و مدرس دانشگاه پيام كارشناس ارشد روانشناسي*

 mohammadi.manoochehr9@gmail.com: نشاني اينترنتي

   عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز تهران**
 Farhad.shaghaghi@gmail.com: نشاني اينترنتي

  گاه پيام نور، سازمان مركزيشئت علمي دان عضو هي***
 H_Zarea@pnu.ac.ir :نشاني اينترنتي
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

  مقدمه 
 به مواد يكي از معضالت بهداشـتي، روانـي و           1اعتياد

ي مجـاز   اعتياد به داروها  . اجتماعي جهان امروز است   
 گذشـته بـسيار فراگيـر شـده         و غيرمجاز در چند دهة    

است و حـاكي از بـروز مـشكلي جـدي در سـالمت              
 تحقيقات نشان داده  . تماعي است جسمي، رواني و اج   

 كه اعتياد به مواد مخدر چندوجهي يا به تعبيري          است
توان انتظار داشـت بـا      اين نمي بنابر.  است 2چندعاملي

احمدونـد،  ( حذف يك يا دو عامل، اعتياد از بين برود          

مبارزه با اعتياد در جهـان بـر سـه روش كلـي             . )1379
ــا عرضــه، درمــ هــاي ان معتــادان و فعاليــتمبــارزه ب

چه  اگر :پيشگيري در جهت كاهش تقاضا استوار است      
 ة مواد بسيار ضروري است و بـدون آن   مبارزه با عرض  

-مواد مخدر بسيار بدتر از امروز مـي       اعتياد به   مشكل  

مـصرف و اعتيـاد را      اين تالش مـشكل سوء     وليبود،  
  3 .از بين نبرده استكامالً 

به كارگيري اقـداماتي كـه       از اعتياد يعني     4پيشگيري
. شـود منجر بـه كـاهش ابـتالي افـراد بـه اعتيـاد مـي              

پيشگيري شامل اقداماتي است كه به كـاهش عـواملي          
دهنـد و افـزايش     كه فرد را در معرض خطر قرار مـي        

كننـد  عواملي كه افراد را از مـصرف مـواد حفـظ مـي            
  .شودمنجر مي

هـاي مهـم پيـشگيري از اعتيـاد، آگـاه           يكي از شيوه  
هاي مختلف مردم از خطـرات و مـضرات         كردن گروه 

 نـامطلوب   تـأثير اگـر هـر فـرد از        . مصرف مواد است  
مصرف مواد بر سالمت جسماني و روانـي و كـاركرد           

اش مطلع بوده و آن     شغلي و اجتماعي خود و خانواده     
 ممكـن اسـت بـه ايـن كـار           ا باور داشته باشد كمتر    ر

از سـوي   . )1376رحيمـي مـوقر و همكـاران،        (دست بزند   
ديگر علت اعتيـاد بعـضي از افـراد، نـاتواني آنهـا در              

 عـدم   :ها و مشكالت زندگي است    رويارويي با سختي  
ــا روش ــنايي ب ــهآش ــاي مقابل ــب ه ــب موج اي مناس

. شـود شكنندگي و، در نتيجه، پناه بردن آنها به اعتياد مـي          
اد  قدرت دفاعي افر   5 ها، آموزش برخي مهارت   بنابراين

ــر مــش دهــد و مــانع از كالت افــزايش مــيرا در براب
آميزترين دوران  مخاطره. دشوگرايش آنها به اعتياد مي    

 بلوغ و   ةزندگي از نظر ابتال به سوء مصرف مواد، دور        
ين تـر فراينـد بلـوغ يكـي از بحرانـي        . نوجواني است 

طـوري كـه ايـن      هاي زندگي هر فـرد اسـت بـه        دوره
بـا  . دوران، دوران طوفان و فشار خوانده شـده اسـت         

 ةنوجواني دور . شود نوجواني آغاز مي   ةظهور بلوغ، مرحل  
كه خـود را بيابـد   اي  كه فرد قبل از اين      است، دوره  6انتقال

  خـود و بحـران       7دچار اخـتالل يـا اغتـشاش در نقـش         
 كودك به   عنوانفردي كه قبل از اين به     . گردد مي 8هويت

د، در برخـي از ابعـاد تـالش         كرخوبي ايفاي نقش مي   
ره در ايـن دو  . قش يك فرد بالغ را ايفا نمايـد       د ن كنمي

ــة   ــين دو مرحل ــعيتي ب ــوان در وض ــودكي و نوج  ك
بزرگــسالي قــرار گرفتــه و زيــر فــشار و انتظــار ايــن 

  .)همان( استوضعيت 
از طرف ديگر، تغييـرات سـريع جـسماني نوجـوان       

د، ايـن   كنـ شود تا احساس نامتناسب بـودن       سبب مي 
 9 صوير فرد از خود   تغييرات فيزيكي منجر به اختالل ت     

 فرد از خود    كهاين تصوير ذهني با تصويري      . شودمي
او از  بينـد متفـاوت اسـت و شـامل درك           در آينه مـي   

ايـن عوامـل يعنـي      . دوشـ وضعيت جسماني خود مي   
عنوان يك فـرد    اغتشاش نقش و نياز به ايفاي نقش به       

بالغ، اختالل در تصوير فرد از خود و نياز به پذيرفتـه            
  طرف ف دوستان و استقالل، نوجوان را به      شدن از طر  

رفتارهايي مانند سيگار كشيدن يـا سوءمـصرف مـواد          
  اـــ ماز آنجايي كه جامعة. )همان( دهدديگر سوق مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Addiction   2. Multifactor 

  . ش1386گزارش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ،  .٣

4. Prevention   5. Skills  
6. Transition   7. Role commotion 
8.  Identity crisis  9. Self image 
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 ميليـون   36 سال و    15 ميليون نفر زير     1(جوان است   
 ميليـون   15كه از اين تعداد نزديك بـه        )  سال 25نفر زير   

هاي مختلـف آموزشـي بـه تحـصيل         آموز در دوره  دانش
هــاي ن، بــا بــه كــار بــستن روشاشــتغال دارنــد، بنــابراي

توان اين حجم عظـيم نيـروي       گوناگون پيشگيري، مي  
  .)1386مركز آمار ايران،  (داشت هاساز را در امان نگآينده

 ة برنام تأثير ةدربار1977هاي زيادي از سال     پژوهش
هـاي زنـدگي در پيـشگيري از سـوء          آموزش مهـارت  

وان بـه   ت آنها مي  مصرف مواد انجام گرفته كه از جملة      
 11ري و كلدر   و پِ  )1991(و همكاران   10 پژوهش اركارت 

 اشاره كـرد كـه نـشانگر كـاهش چـشمگير در             )1997(
مصرف سيگار، الكل و سـاير مـواد مخـدر در گـروه             

. هـاي زنـدگي بـود     آزمايش به دنبال آموزش مهـارت     
هاي مطالعات پيگيري درازمدت در يك      همچنين، داده 

 ةه دربرگيرنـد   كـ  12مقياس بـزرگ آزمـايش تـصادفي      
دهنـده  ة نيويـورك بـود نـشان       مدرس 56آموزان  دانش

-هاي الكلي و مـاري    كاهش مصرف سيگار، نوشيدني   

هـاي زنـدگي بـود      جوانا بـه دنبـال آمـوزش مهـارت        
 در رابطه با متغيـر دانـش و         )1999و همكاران،   13بوتوين(

 و  14هاي پرتيتس آگاهي نسبت به مواد مخدر، پژوهش     
آمـوزان از    دانش  داد كه استفادة   نشان )1995(همكاران  

برخي از مواد نظير كوكائين به دنبال افـزايش آگـاهي           
آنها از آثار و عواقب احتمـالي مـصرف مـواد كـاهش        

 400كـه    )1357(همچنين در گزارش رفيعيان     . يابدمي
معتاد بستري در مركز بازپروري يزد را مورد بررسـي          

اعتيـاد و    مـضرات    ة درصد معتادان دربار   82قرار داد،   
از طرف ديگر،   . انداطالعي كرده مصرف مواد اظهار بي   

هـم نـشان     )1992(و همكـاران    15هاي هاوكينز پژوهش
هـا و باورهـاي     داد كه ميان شروع مصرف مواد و نگرش       

- مواد ارتباط وجود دارد، به واقع نگـرش        ةنوجوان دربار 

 زمان شروع   ةكنند مصرف مواد تسهيل   ةهاي مثبت دربار  

  .  هستندمصرف مواد
در  )1378، بـه نقـل از طارميـان،    1982(كاپالن و همكـاران     

جـه رسـيدند كـه       بلندمدت دوساله به اين نتي     يك مطالعة 
 بر ارتباط نوجوان با همساالن      يماًنفس ضعيف مستق  عزت

طورغيرمستقيم هـم   گذارد و به   مي تأثير مواد   ةكنندمصرف
 )1999( بوتوين و همكاران  . سازدثر مي أمصرف مواد را مت   

-اساس پژوهش خود، گزارش دادند كه عوامل بين       هم بر 

 اضـطراب بـاال و      نفـس، شخصي مانند پايين بودن عزت    
گروه قرار گرفته   طلبي در تعامل و تقابل با فشار        هيجان

همچنـين،  . گـردد و در نهايت منجر به مصرف مـواد مـي         
 در پژوهــشي دريافتنــد كــه )1995(ســيمون و همكــاران 

انـد بـه    ز نظر عاطفي مضطرب يا افـسرده      ي كه ا  اننوجوان
دنبال آرامـش و     پردازند زيرا به  مصرف آزمايشي مواد مي   

رهايي موقتي هستند كـه ايـن را پـس از مـصرف مـواد               
ـ     تجربه مي  هـاي  ي كـه مهـارت    انكننـد، بنـابراين، نوجوان

 راهـي   اي ضعيفي دارند مصرف مـواد را      سازشي و مقابله  
  . ندنادخود ميبراي رويارويي با مشكالت زندگي 

پژوهش حاضر در اين راسـتا و بـا هـدف بررسـي             
هاي زندگي بر دانـش و نگـرش         آموزش مهارت  تأثير

آموزان انجـام   نفس دانش نسبت به مواد مخدر و عزّت     
  . شده است

  
  هافرضيه

آمـوزان  هاي زندگي آگاهي دانش   آموزش مهارت . 1
  .دهد تغيير ميرا نسبت به مواد مخدر

هـاي زنـدگي در تغييـر نگـرش         آموزش مهارت . 2
  .آموزان نسبت به مواد مخدر مؤثر استدانش

آموزان نفس دانش هاي زندگي عزت  آموزش مهارت . 3
  .دهدرا افزايش مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. Errecart   11. Perry. C & Kelder 
12. Long – Term follow up data from a large schale 
randomized trial   13. Botvin, G. 
14. Pertaits. J   15. Hawkins, D 
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

  متغيرهاي پژوهش
  متغيير مستقل) الف

ز در پژوهش حاضـر، متغيـر مـستقل عبـارت اسـت ا            
آموزان راهنمايي،  هاي زندگي به دانش   آموزش مهارت 

اي است كـه    هاي زندگي، مجموعه  و منظور از مهارت   
در » هـاي زنـدگي   مهارتمجموعة آموزشي   «با عنوان   

قالب كتاب درسي ويژة سال اول راهنمـايي در سـال           
  .  تأليف شده است84 -85تحصيلي 

  متغير وابسته ) ب

در اين پژوهش ميزان دانش و آگاهي و نگرش نسبت          
آموزان متغيـر وابـسته     به مواد مخدر و همچنين دانش     

  .گيردمورد بررسي قرار مي
  متغيرهاي كنترل) ج

  : عه متغيرهاي كنترل عبارتند ازدر اين مطال
 11 ـ12آموزان مورد مطالعه،  نة سني دانش  دام: سنـ  

  .سال بوده است
آمـوزان پـسر بـراي مطالعـه در نظـر           دانش: جنسـ  

  .اندگرفته شده
  

 جامعة مورد مطالعه

آمـوزان پـسر سـال اول        دانـش  ميانپژوهش حاضر در  
 85 -86راهنمايي شهر ميانـه كـه در سـال تحـصيلي            

از . انـد انجـام گرفتـه اسـت       ول به تحصيل بـوده    مشغ
 اول راهنمايي شـهر     ةآموز پاي  نفر دانش  1760مجموع  
ــه،   نفــر در 815 نفــر در مــدارس پــسرانه و 945ميان

  .مدارس دخترانه حضور داشتند
  

  كنندگان در پژوهششركت
دو گـروه   در  اي  اي چندمرحلـه  گيري خوشـه  روش نمونه 

ت كه مدارس راهنمـايي     بدين صور . نمونه انتخاب گرديد  
عنوان خوشه، در نظـر گرفتـه شـده و          هپسرانة شهر ميانه ب   

.  انتخـاب شـدند    سپس به صورت تـصادفي دو مدرسـه       

هـاي  عنوان خوشـه  هاي اول راهنمايي به   سپس كالس 
ته شده و از آنهـا نيـز دو كـالس            دوم در نظر گرف    ردة
همچنـين، بـه روش     . دشـ صورت تصادفي انتخاب    به

عنـوان   نفر بـه 30هاي با حجم ز كالستصادفي يكي ا 
عنـوان  گروه آزمايش و كالس ديگر با همان حجم بـه         

ـ . گروه كنترل انتخاب شـدند     هـاي   سـني گـروه    ةدامن
  .سال بوده است11ـ 12نمونه 

   
  ابزارهاي پژوهش

ايـن مجموعـه،    : هاي زندگي  آموزشي مهارت  ةمجموع
هـاي  كتابي اسـت كـه در دفتـر پيـشگيري از آسـيب            

 معاونت امور فرهنگي و پيـشگيري سـازمان         اجتماعي
هــاي بهزيــستي كــشور و دفتــر پيــشگيري از آســيب

اجتماعي و مواجهه با بالياي طبيعي معاونـت تربيـت          
 ةبدني و تندرسـتي وزارت آمـوزش و پـرورش، ويـژ           

ـ  84 ـ85سال اول راهنمايي، در سال تحصيلي        ليف أ ت
  .شده است

دورة ان  زآمـو  سنجش دانش و نگرش دانـش      ةپرسشنام

  راهنمايي نسبت به مواد مخدر

 ة كيفـي و كمـي     در تجزيه و تحليل پرسشنامه هر دو جنب       
 سؤاالت از نظر كيفي و فرم       .مورد توجه قرار گرفته است    

هـاي پيـشگيري    و شكل با نظرسنجي از مدرسان كالس      
از لحاظ كمـي،    . ده است مطرح ش از سوءمصرف مواد    

گي هـر    پرسشنامه از طريـق بررسـي همبـست        16روايي
 كلـي همـاهنگي     هـا و بـه گونـة       سؤال ةها با بقي  سؤال

ها با يكديگر محاسبه گرديد و ضريب        سئوال 17دروني
  .دست آمده ب84/0هماهنگي دروني 

طور كلي سؤاالت از سه جنبـه مـورد بررسـي            به     
  :قرار گرفتند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16. Validity 
17. Internal Consistency 
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

از دو طريق بررسي شده اسـت؛       كه  : 18روايي محتوا . 1
 ةهـا براسـاس پيـشين     نامـه سؤاالت ايـن پرسـش    ) الف

سـه نفـر از     ) ب. مطالعاتي تهيه و تنظـيم شـده اسـت        
هاي پيشگيري از سوء مـصرف مـواد،        مدرسان كالس 

ـ      اند،سئواالت را بررسي نموده    ق  نتايج بيانگر يك تواف
الذكر است بنـابراين،     داوران فوق  و همگرايي باال بين   

و » الـف «هـاي   بخـش با توجه به مـوارد ذكرشـده در         
 پرسشنامه از جهت روايـي محتـوا  قابـل قبـول          ،»ب«

  .)1378موسوي و همكاران، (است 
هـا  هماهنگي درونـي گزينـه    ضريب  : 19روايي سازه . 2

توان گفت كـه سـؤاالت ايـن         مي دست آمد،  به   84/0
ش افراد نـسبت بـه      گرش و دان  ، عامل مشترك ن   گزينه

  . سنجدمواد مخدر را مي
  آزمون20پايائي. 3

  : با استفاده از تقسيم تست به دو بخش معادلـ 
دست آمده، بـا اسـتفاده از فرمـول پيـشگيري           نتايج به 

  . را نشان داده است82/0براون، ضريب ـ يرمنپاس
  
  هاي آماري سؤال برآورد اعتبار با استفاده از مشخصه-
دست  به 84/0يب آلفاي كرونباخ ضريب     استفاده از ضر  با  

ـ  .  بود آمده ژوهش حاضـر ضـريب آلفـاي كرونبـاخ             در پ
  .  است825/0آمده دستبه
  

  21نفس كوپر اسميت سنجش عزتةپرسشنام
نفس خود را براسـاس      مقياس عزت  )1967(كوپر اسميت   

 )1954(تجديدنظري كه بر روي مقياس راجرز و ديمونـد     
 اين مقيـاس . )1377رجبـي،  (اده، تهيه و تدوين كرد   انجام د 

 -20 -13 -6هاي  آن يعني شمارهة ماد8 كه رداد ماده 58
 50در مجموع   . سنج است  دروغ 55 -48 -41 -34 -27

نفـس  نفـس كلـي، عـزت   مقياس عزت خرده4 آن بر   مادة
و ) والـدين (نفس خـانوادگي    ، عزت )همساالن  (اجتماعي  

در . تقسيم شـده اسـت    ) شگاهآموز(نفس تحصيلي   عزت

نفس عمومي مـدنظر بـوده اسـت،        پژوهش حاضر، عزت  
صورت خاص لحاظ   ها به كدام از زيرمقياس  بنابراين، هيچ 

  . نشده است
-هاي متعددي به  پر اسميت در پژوهش   در ايران آزمون كو     

 كـه بـر     )1374(در تحقيـق مهـدويان      . كار گرفته شده است   
رت گرفت با استفاده از      صو آموز سال سوم   دانش 300روي  

دسـت   بـه  65/0ها، ضريب اعتبار    كردن سئوال نيمهروش دو 
 بـر روي    1370در تحقيق ديگري كه در سال       . آمده است 

، گرفـت آموز راهنمايي شـهر تهـران صـورت          دانش 230
   .)1376به نقل از خزامي، (بوده  4/25دست آمده ميانگين به

ر اسميت را بر    نفس كوپ  عزت ة پرسشنام )1375(ثابت       
 تهران اجرا   ة گان 19آموز راهنمايي مناطق     دانش 599روي  

 بـود   875/0آمـده   دستنمود و ضريب آلفاي كرونباخ به     
 ة پرسـشنام  )1374 (نجبـايي   . قبولي اسـت  كه ضريب قابل  

آمـوز   دانـش  1209نفس كوپر اسـميت را بـر روي         عزت
راهنمايي اسـتان مازنـدران اجـرا كـرد و ضـريب آلفـاي              

ــاخ  كرون ــژوهش .  مطــرح شــد844/0ب ــين، در پ همچن
 كه به منظور بررسي روايي و اعتبـار و          )1376(ذوالفقاري  

-نفس كوپر اسميت در دبيرسـتان      عزت ةيابي پرسشنام نرم

دسـت   به 85/0هاي اصفهان انجام گرفت، ضريب آلفاي       
  . آمد

  
  شيوة اجرا و طرح پژوهش 

ا مـورد   هـ ابتدا متغيرهاي وابسته درمورد همة آزمودني     
و ســپس بــه ) آزمــونپــيش(ســنجش قــرار گرفتنــد 

هـاي زنـدگي در     هاي گروه آزمايش مهـارت    آزمودني
دواي  هفتـه (صـورت هفتگـي      جلسه و به   16 طي 

  . آموزش داده شد) ساعتدو مدت جلسه به
   تعدادهاي زندگي وارت   موضوعات آموزش مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18. Content validity 
19. Consturct validity 
20. reliability 
21. Cooper smith 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

  : جلسات آن عبارتند از
   جلسه1      آشنايي با مهارت زندگي-
   جلسه1         قوانين كالس ما-
  جلسه2         شناخت خود-

  جلسه1    كنيم؟ چرا ارتباط برقرار مي-

 جلسه1         عناصر ارتباط-

  جلسه1    تباطي  ارتباط مثبت و موانع ار-

  جلسه2        گيري تصميم-

  جلسه1         ابراز وجود -

رسان شناختن برخي عوامل آسيب   (  بدن سالم ما   -
 جلسه   1  ) به سالمت مانند سيگار و موادمخدر

      اثرات يك عادت بر زندگي سالم-

  جلسه1   عوارض سيگار بر بدن و روان و اجتماع -

اد مخدر بر بدن    مدت و بلندمدت مو   اثرات كوتاه  -
   جلسه2                    و رفتار

ـ    ( سالمت خـود و ديگـران        -  ةپيـشگيري در زمين
   جلسه2                 ) اعتياد

هاي زنـدگي بـدين صـورت       روش آموزش مهارت  
موضـوع  حقـق   مط  جلسات، ابتدا توس  ة  بود كه در كلي   

تا نظـرات    شدآموزان خواسته مي  شد و از دانش   مطرح مي 
سعي محقق بر ايـن  ). روش بارش فكري(كنند خود را بيان   

، حالت بحث و منـاظره را بـه         آموزانبود كه نظرات دانش   
و روش ايفاي نقـش     ) روش بحث و مناظره   (خود بگيرد   

 در ارتباط با بعضي موضوعات به كار گرفتـه شـد            هم
هـاي ارتبـاطي و     گيري، مهارت شناخت خود، تصميم  (

ش ايفاي نقش   ابراز وجود موضوعاتي بودند كه با رو      
  ).هم آموزش داده شدند

 صورت  درآموزان  ت نظرات دانش  امحقق به مواز  
در . دكـر شان را تصحيح و يا تعـديل مـي        لزوم نظرات 

آمـوزان  پايان زمان هر جلسه هـم سـؤاالتي از دانـش          
پرسيد تا ميزان يادگيري    مي مباحث مطرح شده     ةدربار

ش  بنــابراين، در پــژوه.دنمايــ مــشخص  را دقــت آنهــاو

جاي استفاده از روش خاص آموزشي، از تركيبي حاضر، به
پـس از پايـان     . هاي آموزشي استفاده شده اسـت     از روش 

هـاي  دورة آموزشي، دوباره متغيرهاي وابسته در آزمـودني       
گيـري قـرار گرفتنـد       آزمايش و كنترل مورد انـدازه      گروه

  : خالصة اين طرح به شكل زير است ).آزمونپس(
  

 R             T1         X     T2           گروه آزمايش

 

 R      T1        _             T2            گروه كنترل 

  
ــصادفي اســت و  Rدر اينجــا    T1 نمــاد انتخــاب ت

 ة نمـاد مداخلـ    X. آزمون اسـت   پس T2آزمون و   پيش
اسـت كـه در     ) هاي زندگي آموزش مهارت (آموزشي  

 . گروه آزمايش اجرا شد

ه، نتايج گـروه آزمـايش و گـروه كنتـرل در            در ادام 
آزمون با اسـتفاده از آزمـون تحليـل         آزمون و پس  پيش

  . واريانس تكرار سنجش مورد مقايسه قرار گرفت
  

  هاي پژوهشيافته
  توصيف نتايج 

هاي نتايج ررسي برخي جنبهدر اين قسمت به منظور ب
، بـه بررسـي ميـانگين، انحـراف اسـتاندارد،           توصيفي

 متغيرهاي وابسته يعني دانـش،      ةحداكثر نمر حداقل و   
  .شودنفس پرداخته مينگرش و عزت

 ؛طور كه در طرح پژوهش توضيح داده شـد        همان
هاي ش آموزش مهارت  هدف اين پژوهش، بررسي نق    

آمـوزان  نفـس دانـش   ، نگرش و عزت   زندگي بر دانش  
بود كه در دو گروه كنترل و آزمايش و در دو مرحلـه             

. مورد بررسي قرار گرفـت    ) آزمونآزمون و پس  پيش(
ها مورد بررسي قرار    آمده از گروه  دستاكنون نتايج به  

  .گيردمي
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

  آزمونآزمون و پس مشخصات آماري متغير دانش در دو گروه آزمايش و كنترل و در دو سطح پيش.1 ةجدول شمار

 گروه كنترل گروه آزمايش

 نمرهحداقل حداكثرنمره استانداردانحراف ميانگين رنمرهحداكث نمرهحداقل استانداردانحراف ميانگين سطح

 19 5 51/3 80/12 20 5 16/4 26/12 آزمونپيش

 18 5 30/3 76/10 24 4 51/4 16/17 آزمونپس

ميـانگين     ،  دهد نشان مي  1طور كه جدول شمارة     همان
 و  26/12آزمـون   نمرات دانش گروه آزمايش در پيش     

توجهي در   افزايش قابل   است كه  16/17آزمون  در پس 
شود، اين افزايش در حداكثر نمره هـم        آن مشاهده مي  

  رـــكه در گروه كنترل تغييقابل مشاهده است درحالي

. دشـو مـشاهده نمـي    آزمون   ة محسوسي در دو مرحل   
افزايش نمرات در متغير دانش در گروه آزمايش بدين         

هـاي  معناست كـه پـس از اجـراي آمـوزش مهـارت           
ها به شكل محسوسي افزايش      آزمودني زندگي، دانش 

  . يافته است

  آزمونآزمون و پس مشخصات آماري متغير نگرش در گروه آزمايش و كنترل و در دو سطح پيش.2جدول شمارة 

 گروه كنترل گروه آزمايش

 نمرهحداقل حداكثرنمره استانداردانحراف ميانگين حداكثرنمره نمرهحداقل استانداردانحراف ميانگين سطح

 21 5 07/5 26/13 21 3 49/4 60/14 آزمونپيش

 22 7 52/5 66/14 11 2 35/2 63/5 آزمونپس

  
 آمده، ميانگين نمـرات     2گونه كه در جدول شمارة      آن

 بـوده   60/14آزمـون   نگرش گـروه آزمـايش در پـيش       
 كاهش يافته،   63/5آزمون به   كه در پس  است در حالي  

 و حداقل و حـداكثر      اين كاهش در انحراف استاندارد    

شود كاهش نمرات متغير نگرش     نمره هم مشاهده مي   
در گروه آزمايش بدين معناسـت كـه پـس از اجـراي             

هـا بـه    هاي زندگي، نگـرش آزمـودني     آموزش مهارت 
. توجـه و محـسوسي كـاهش يافتـه اسـت          شكل قابل 

  آزمونآزمون و پسو سطح پيشنفس در گروه آزمايش و كنترل و در د مشخصات آماري متغير عزت.3 ةجدول شمار

 گروه كنترل گروه آزمايش

 نمرهحداقل حداكثرنمره استانداردانحراف ميانگين حداكثرنمره نمرهحداقل استانداردانحراف ميانگين سطح

 34 11 67/5 40/23 34 10 63/6 60/24 آزمونپيش

 33 14 52/5 83/22 41 14 83/6 87/30 آزمونپس

ميـانگين  . دهد نشان مي  3 ة شمار طور كه جدول  همان
آزمـون،  نفـس گـروه آزمـايش در پـيش    نمرات عـزت  

 افزايش يافتـه    87/30آزمون به    بوده كه در پس    60/24
آزمون در حـداقل و     است، اين افزايش نمرات در پس     

   گروهكه دردرحالي. شودحداكثر نمره هم مشاهده مي

افـزايش  . شـود مـي ، مالحظـه ن   كنترل تغيير محسوسي  
نفـس در گـروه آزمـايش بـدين         رات متغيـر عـزت    نم

هـاي  معناست كـه پـس از اجـراي آمـوزش مهـارت           
  . ها افزايش يافته استنفس آزمودنيزندگي، عزت
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

  تحليل نتايج 
هاي آزمـايش    نتايج گروه  ةدر اين قسمت به منظور مقايس     

آزمون با اسـتفاده از     آزمون و پس  و كنترل در مراحل پيش    
هـا   تكرار سنجش به تحليل يافتـه      آزمون تحليل واريانس  

دست آمـده از    شود، سپس با توجه به نتايج به      پرداخته مي 
تحليل واريانس تكـرار سـنجش، بـه بررسـي و آزمـون             

گونه كه در منابع آمـاري      انهم. شودها پرداخته مي  فرضيه
هاي تكرار سنجش بـه     يل بررسي شده است طرح    به تفص 

يابـد، صـورت     مـي  كه تعداد عوامل افزايش   ويژه هنگامي 
گيرنـد كـه بـا      اي از تحليل واريانس را به خـود مـي         ويژه

. هاي ساده اندكي متفاوت اسـت     تحليل واريانس در طرح   
  ح ــ تحليل در دو سطسنجش معموالًهاي تكرار در طرح

  
هـاي  تحليـل . شودآزمودني انجام مي  آزمودني و بين  درون

 واريـانس   آمده از تحليـل   دستتايج به ة ن كنندآتي منعكس 
كـه تحليـل در     هنگـامي . 1:تكرار سنجش است كه در آن     

ــودني  ــين آزم ــروهســطح ب ــا در گ ــه ه هاســت، مجموع
مـل نخـست     اثـر عا   ةدهنددست آمده نشان  مجذورات به 

كه تحليل در   هنگامي. 2به اضافه خطاست و     ) بنديگروه(
ــودني ــطح درون آزم ــروهس ــا در گ ــوع ه ــت، مجم هاس

در طـرح     (ة اثر عامـل     دهندآمده نشان مجذورات به دست  
بر متغير وابـسته بـه      ) هاي زندگي ، آموزش مهارت  حاضر

، ، نهايتـاً  بندي و اثـر عامـل و      اضافه اثر تعاملي يعني گروه    
  .هاستها در درون گروهمجموع مجذورات بين آزمودني

  طح درون آزمودني متغير دانشتحليل واريانس تكرار سنجش به منظور آزمون اثرات كاربندي آزمايشي در س. 4جدول شمارة 

 داريامعن F ميانگين مجذورات آزاديةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس

 05/0 03/4 63/61 1 63/61 دانش

 000/0 57/23 36053 1 360 53 دانش× گروه 

    58 83/886 خطا

 به دسـت    Fدهد،   نشان مي  4طور كه جدول شمارة     همان
. دار اسـت  ا معن  P 〉 005/0آمده از عامل دانش در سطح       

بنـدي  آمده از اثر تعاملي گـروه     دست به Fهمچنين، مقدار   
بـدان معنـي    دار است اين    ا معن P〉 05/0در دانش نيز با     

هــاي اســت كــه اثــر اصــلي در متغيــر دانــش تفــاوت
  . دهد نشان ميآزمونپسآزمون و معناداري را در پيش

همچنين، با توجه به اثرات تعاملي بين گروه و دانـش بـه         
دست آمده از مقادير مختلـف      هاي به وترسد تفا نظر مي 

عبـارت  بـه . ها با گـروه در ارتبـاط اسـت        دانش آزمودني 
ديگر، بخشي از تفـاوت پديـد آمـده در سـطح مختلـف              

  . بندي استها ناشي از شكل گروهدانش آزمودني

   واريانس تكرار سنجش در سطح بين آزمودني در متغير دانش تحليل.5جدول شمارة 

 داريامعن F ميانگين مجذورات آزاديدرجة مجموع مجذورات منبع واريانس

 001/0 23/11 13/258 1 13/258 گروه

   98/22 58 36/1333 خطا

       Fمقــدار    ،5 بــا توجــه بــه نتــايج منــدرج در جــدول 
  P 〉 05/0در سـطح    دست آمده براي عامـل گـروه        هب

-دار است اين بدان معنـي اسـت كـه بخـش قابـل             امعن

بنـدي  توجهي از واريانس پديـد آمـده ناشـي از گـروه           
بنـدي بـا توجـه بـه دو گـروه           از آنجا كه گـروه    . است

  ي ـدگـاي زنـهوزش مهارتـت آمـا دريافـايش، بـآزم

شي انجام شده   آموز ةكنترل، بدون دريافت هيچ برنام    و  
بـه منظـور    . تفاوت پديد آمده قابل انتظار اسـت      . است

هاي به دسـت آمـده در جـدول         تر تفاوت بررسي دقيق 
هـاي تعقيبـي تـوكي اسـتفاده        تحليل واريانس از روش   

   .شده است
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

  )آزمون توكي(ي تعقيبي ها روشةوسيلآزمون متغير دانش بهنترل در پيشهاي آزمايش و كهاي گروه ميانگين مقايسة.6 جدول شمارة

 داريامعن تفاوت ميانگين گروه گروه

  
  )آزمونپيش(آزمايش

 

  )آزمونپيش(كنترل 
  )آزمونپس(آزمايش 
 )آزمونپس(كنترل 

533/0-  
90/4-  
50/1 

965/0  
000/0  
547/0  

  
  )آزمونپيش(كنترل 

 

  )آزمونپيش(آزمايش
  )آزمونپس(آزمايش 
 )آزمونپس(كنترل 

533/0  
36/4-  
03/2 

965/0  
001/0  
279/0 

  
  آزمونآزمايش پس
 

  )آزمونپيش(آزمايش 
  )آزمونپيش(كنترل 
 )پس آزمون( كنترل 

90/4  
36/4  
40/6 

000/0  
00/0  
000/0 

  
  آزمونكنترل پس
 

  )آزمونپيش(آزمايش 
  )آزمونپيش(كنترل 

 )آزمونپس(آزمايش 

50/1 -  
03/2-  
40/6- 

547/0  
279/0  
000/0 

دهـد، تفـاوت     نـشان مـي    6رة  گونه  كه جـدول شـما      آن
 ـ90/4آزمون  آزمون با پس  ميانگين گروه آزمايش در پيش    

تفــاوت . دار اســتا معنــP 〉05/0اســت كــه در ســطح 
آزمون با گـروه آزمـايش در       ميانگين گروه كنترل در پيش    

دار  معنـا  P〉 05/0 است كـه در سـطح        ـ36/4آزمون  پس
آزمون باگروه  تفاوت ميانگين گروه آزمايش در پس     . ستا

 P〉05/0باشد كه در سطح      مي 40/6آزمون  كنترل در پس  
آزمون از طرف ديگر گروه آزمايش در پيش      . دار است معنا
  انـنش را اداريـمعنآزمون تفاوت روه كنترل در پسـبا گ

آزمـون  در پيش دهد و، همچنين، تفاوت گروه كنترل       نمي
-بنابراين، با توجه به يافته    .  نيست معنادارآزمون  و پس 

هاي حاصـل از تحليـل واريـانس تكـرار سـنجش و             
شود، اين بـدان    ييد مي ة اول تحقيق تأ    توكي فرضي  آزمون

آمـوزان  هاي زندگي به دانش   معناست كه آموزش مهارت   
موجب ايجاد تغييرات معنادار در دانـش آنهـا نـسبت بـه             

تر اين تغييرات به صورت محسوس    . گردددر مي مواد مخ 
  . مشخص شده است1در نمودار شمارة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي زندگيهاي آزمايش و كنترل در اثر آموزش مهارت تغييرات ميانگين نمرات متغير دانش در گروه.1نمودار شمارة 
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

اثر آموزش   در   ،دهدطور كه نمودار نشان مي    همان     
ــدگمهــارت ــشهــاي زن ــودنيي، دان هــاي گــروه آزم

 افزايش يافته يعني پس     16/17 به   26/12ش از   ــآزماي

هـاي زنـدگي دانـش       آموزش مهارت  ةاز اجراي برنام  
 مواد مخدر به شـكل محـسوسي        ها نسبت به  آزمودني

  .افزايش يافته است

  ر سطح درون آزمودني متغير نگرش تحليل واريانس تكرار سنجش به منظور آزمون اثرات كاربندي آزمايشي د.7جدول شمارة 

 داريامعن F ميانگين مجذورات آزاديةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس
 000/0 02/34 403/492 1 40/429 نگرش

 000/0 85/63 00/806 1 00/806 نگرش× گروه 
   62/12 58 08/732 خطا

دست آمـده از     به F دهد، نشان مي  7طور كه جدول    همان
همچنين، . دار است ا معن P >05/0در سطح   متغير نگرش   

 نيز  بندي در نگرش  از اثر تعاملي گروه   آمده   به دست  Fمقدار
صلي در متغير نگرش بنابراين، اثر ا. دار استمعنا>P 05/0با 

ـيش   هاي معنا تفاوت ني دآزمـو  و پـس   آزمـودني داري در پ
همچنين، با توجه به اثرات تعـاملي بـين         . دــدهنشان مي 

دست آمده  هاي به تفاوت. رسدگرش به نظر مي   گروه و ن  
ها با گـروه در ارتبـاط       از مقادير مختلف نگرش آزمودني    

است، به عبارتي بخـشي از تفـاوت بـه وجـود آمـده در               
بنـدي  ها بـه شـكل گـروه      سطح مختلف نگرش آزمودني   

  .گرددبرمي

  نگرشتحليل واريانس تكرار سنجش در سطح بين آزمودني متغير .  8جدول شمارة 

 داريامعن F ميانگين مجذورات آزاديةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس

 000/0 01/19 67/444 1 67/444 گروه

  000/0 39/23 58 61/1356 خطا

ـ  Fمقدار   ،8ا توجه به نتايج مندرج در جدول        ب  دسـت  ه   ب
 اسـت   معنـادار  P >05/0آمده براي عامل گروه در سطح       

ن است كه بخش شايان توجهي      دهندة اي كه اين امر نشان   
. بنـدي اسـت   از واريانس به وجود آمـده ناشـي از گـروه          

 سـطح انجـام     2بندي در    بيان شد گروه   طور كه قبالً  همان
هاي زندگي  گروه آزمايش كه آموزش مهارت    : است شده

 ةرا دريافت كرد و گروه كنترل بدون دريافت هـيچ برنامـ           
 قابل انتظار بـوده     آموزشي، بنابراين، تفاوت به وجود آمده     

  . است
هاي به دست آمده در     تر تفاوت به منظور بررسي دقيق   

جدول تحليل واريانس در متغير نگـرش هـم از آزمـون            
  . توكي استفاده شده است

  

  )آزمون توكي(ي هاي تعقيب روشةوسيلآزمون متغير نگرش بهآزمون و پسهاي آزمايش و كنترل در پيشهاي گروه ميانگينة مقايس.9جدول شمارة 

 اريمعناد تفاوت ميانگين گروه  گروه
  

  )آزمونپيش(آزمايش 
 

  )آزمونپيش(كنترل
  )آزمونپس(آزمايش
 )آزمونپس(كنترل

33/1  
96/8  
06/0- 

617/0  
000/0  
000/1 

  
  )آزمونپيش(كنترل 

 

  )آزمونپيش(آزمايش
  )آزمونپس(آزمايش
 )آزمونپس(كنترل 

33/1-  
63/7  
40/1- 

617/0  
000/0  
579/0 

  
  )آزمونپس(آزمايش

 

  )آزمونپيش(آزمايش 
  )آزمونپيش(كنترل 
 )آزمونپس(كنترل 

96/8-  
63/7-  
03/9- 

000/0  
000/0  
000/0 

  
  )آزمونپس(كنترل 

 

  )آزمونپيش(آزمايش 
  )آزمونپيش(كنترل

 )آزمونپس(آزمايش

06/0  
40/1  
03/9 

00/1  
579/0  
000/0 
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

دهـد تفـاوت     نـشان مـي    9طور كه جدول شـمارة      همان
 96/8آزمـون   آزمون با پس  ميانگين گروه آزمايش در پيش    

. رسـد دار بـه نظـر مـي       معنا P > 05/0است كه در سطح     
آزمـون بـا گـروه      تفاوت ميانگين گـروه كنتـرل در پـيش        

 >P 05/0 است كـه در سـطح        63/7آزمون  آزمايش در پس  
آزمـون  تفاوت ميانگين گروه آزمايش در پس     .  است معنادار
باشد كه در سـطح   ميـ03/9آزمون وه كنترل در پس با گر 

05/<0P از طرف ديگر، گروه آزمـايش در       .  است معنادار
 را  معنادارآزمون تفاوت   آزمون با گروه كنترل در پس     پيش

-دهد و، همچنين، تفاوت گروه كنترل در پيش       نشان نمي 

  .  نيستمعنادارآزمون پس آزمون و
 حاصـل از تحليـل      هـاي بنابراين، با توجـه بـه يافتـه       

 دوم نس تكــرار ســنجش و آزمـون تــوكي فرضــية واريـا 
شود، ايـن بـدان معناسـت كـه آمـوزش           ييد مي أتحقيق ت 
آموزان موجب منفـي شـدن      هاي زندگي به دانش   مهارت

ايـن  . گـردد ها نسبت به مواد مخـدر مـي    نگرش آزمودني 
 2تـر در نمـودار شـمارة        صـورت محـسوس   تغييرات بـه  

  . مشخص شده است
  

             

 

 

 

 

 

 

 

                        
  
  

 هاي زندگيهاي آزمايش و كنترل در اثر آموزش مهارت تغييرات ميانگين نمرات متغير نگرش در گروه.2نمودار شمارة 
  

دهـد در اثـر      نشان مـي   2طور كه نمودار شمارة     همان
هـاي  هـاي زنـدگي نگـرش آزمـودني       آموزش مهارت 

  .  كاهش يافته است63/5 به 60/14گروه آزمايش از 

  

هاي زنـدگي نگـرش     عبارت ديگر، آموزش مهارت    به
  .ها را نسبت به مواد مخدر منفي كرده استآزمودني

  نفستحليل واريانس تكرار سنجش به منظور آزمون اثرات كاربندي درون آزمودني متغير عزت .10جدول شمارة 

 داريامعن F ن مجذوراتميانگي آزاديةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس

 003/0 52/9 30/288 1 30/288 عزت نفس

 001/0 32/13 33/403 1 33/403 نفسعزت× گروه 

   28/30 58 36/1756 خطا
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

دست هب F،  10با توجه به نتايج مندرج در جدول شمارة         
ـ   P〉05/0نفـس در سـطح      آمده از عامل عـزت     دار ا  معن

دسـت آمـده از اثـر تعـاملي          به F مقدار   همچنين،. است
اين .  است معنادار P 〉 05/0نفس با   بندي در عزت  گروه

-نفس تفاوت بدان معناست كه اثر اصلي در متغير عزت       

-آزمون نشان مي  آزمون و پس  داري را در پيش   اهاي معن 

همچنين، با توجه به اثـرات تعـاملي بـين گـروه و             . دهد
دسـت آمـده از     هاي به رسد تفاوت س به نظر مي   نفعزت

ها با گروه در ارتبـاط     نفس آزمودني مقادير مختلف عزت  
وجـود آمـده    ، بخشي از تفاوت به    است، به عبارت ديگر   

ها ناشي از شكل    نفس آزمودني در سطوح مختلف عزت   
  . بندي استگروه

  نفسني متغير عزت تحليل واريانس تكرار سنجش در سطح بين آزمود.11جدول شمارة 

 داريامعن F ميانگين مجذورات آزاديةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس

 000/0 40/9 03/572 1 03/572 گروه

   81/60 58 16/3527 خطا

  Fدهـد، مقـدار      نـشان مـي    11طور كه جدول شمارة     همان

 معنـادار  P > 05/0دست آمده براي عامل گروه در سطح        به
توجهي از واريـانس    است كه بخش قابل   اين بدان معن  . است

  از آنجـا كـه     . بنـدي اسـت   به وجود آمـده ناشـي از گـروه        
  بندي با توجه به دو گروه آزمايش، با دريافت آموزش گروه

 و كنترل ، بـدون دريافـت هـيچ برنامـة       هاي زندگي   مهارت
آموزشي انجام شده است، تفاوت بوجود آمده قابـل انتظـار        

دسـت  هـاي بـه   تر تفاوت رسي دقيق به منظور بر  . بوده است 
نفس هـم از    آمده در جدول تحليل واريانس در متغير عزت       

  . آزمون توكي استفاده شده است

  )آزمون توكي (هاي تعقيبي  روشةنفس به وسيلآزمون متغير عزتآزمون و پسهاي آزمايش و كنترل در پيشهاي گروه ميانگينة مقايس.12جدول شمارة 

  داريامعن اوت ميانگينتف گروه گروه
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26/1 

978/0  

001/0  
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  )آزمونپس(آزمايش

 

  )آزمونپيش(آزمايش

  )آزمونپيش(كنترل

 )آزمونپس(كنترل

700/0-  

46/7-  

55/0 

987/0  

000/0  

988/0 

  

  )آزمونپس(آزمايش

 

  )آزمونپيش(زمايشآ

  )آزمونپيش(كنترل

 )آزمونپس(آزمايش

26/6  

46/7  

03/8 

001/0  

000/0  

000/0 

  

)     آزمونپس(كنترل

 

  )آزمونپيش(آزمايش

  )آزمونپيش(كنترل

)        آزمونپس(آزمايش

76/1-  

5/0 –  

03/8 -        

88/0  

98/0  

000/0 
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

دهـد، تفـاوت     نشان مـي   12ةطور كه جدول شمار   همان 
 ـ26/6آزمون  آزمون يا پس  ميانگين گروه آزمايش در پيش    

تفاوت گروه كنتـرل در  . دار استا معنP> 05/0در سطح 
 اسـت   ــ 46/7آزمون  آزمون با گروه آزمايش در پس     پيش

تفــاوت گــروه . دار اســتا معنــP> 05/0كــه در ســطح 
 03/8آزمـون آزمون با گروه كنترل در پس     آزمايش در پس  

از . رسـد دار به نظر مـي امعن P> 05/0است كه در سطح 
آزمون با گروه كنتـرل     طرف ديگر، گروه آزمايش در پيش     

دهــد و، دار را نــشان نمــياآزمــون تفــاوت معنــدر پــس

آزمون آزمون و پس   گروه كنترل در پيش    همچنين، تفاوت   
  .  نيستمعنادار

هاي حاصل از تحليل واريانس       بنابراين، با توجه به يافته    
ييـد  ة سوم تحقيق تأ   تكرار سنجش و آزمون توكي، فرضي     

هـاي  شود، اين بـدان معناسـت كـه آمـوزش مهـارت           مي
آموزان موجب ايجاد تغييرات معنـادار در       زندگي به دانش  

صـورت  ايـن تغييـرات بـه     . نهـا شـده اسـت     فس آ نعزت
  . مشخص شده است3 ةتر در نمودار شمارمحسوس

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي زندگيهاي آزمايش و كنترل در اثر آموزش مهارتنفس در گروه تغييرات ميانگين نمرات متغير عزت.3نمودار شمارة 

  

دهد در اثر آموزش طور كه نمودار نشان ميهمان
هاي گروه آزمايش نفس آزمودنيگي عزتزندهايمهارت

ديگر، عبارت، به افزايش يافته است87/30 به 60/24از 
نفس از زندگي عزت هاياجراي برنامه آموزش مهارت

  . ها را ارتقاء داده استآزمودني
  

  گيري نتيجه

 سؤالي 12در اين پژوهش، نتايج كل يك پرسشنامة 
يي نسبت به آموزان دورة راهنما دانشسنجش دانش«

ال از اين پرسشنامه براي دو ؤو نتايج پنج س» مواد مخدر
   و آزمونشـلة پيـرل و در دو مرحـروه آزمايش و كنتـگ
  

32  

  

30  

  

28  

  

26  

  

24  

  

22 

   آزمايشـــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  كنترل........ 
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

هاي آزمايش مقايسة نتايج گروه. آزمون تحليل شدندپس
آزمون با استفاده از آزمون و پسو كنترل در مراحل پيش

 يهاشهاي تحليل واريانس تكرار سنجش و روآزمون
هاي تعقيبي نشان داد كه ميزان دانش و اطالعات آزمودني

 P > 05/0گروه آزمايش نسبت به مواد مخدر در سطح 

در . آزمون افزايش يافته است دو پسمعناداريطور به
  كنترل تفاوت ميانگين در دو مرحلةكه، در گروهحالي

هاي زندگي به  نيست به بيان ديگر، آموزش مهارتمعنادار
آموزان موجب افزايش اطالعات و آگاهي واقعي آنها نشدا

بنابراين، . در مورد مواد مخدر و خطرات مصرف مواد شد
 پژوهش تأييد گرديد، يعني آموزش 1 شمارة فرضية
آموزان هاي زندگي ميزان دانش و آگاهي دانشمهارت

   .دهدنسبت به مواد مخدر را تغيير مي
 كه در )1380(قيقاتي طارميان هاي تح    نتيجة باال با يافته

هاي همچنين، يافته. ايران انجام گرفته، همخواني دارد
، با نتايج 1پژوهش حاضر درخصوص فرضية شمارة 

 و بالك )1999 و 1997(هاي بوتوين و همكاران پژوهش
  .  سازگار است)1992؛ به نقل از هاوكينز و همكاران، 1989(

عنوان دو عامل وان بهت   از طرفي، دانش و نگرش را نمي
مجزا در نظر گرفت، نگرش از سه سطح شناختي، عاطفي و 

تشكيل شده است كه دانش در ) آمادگي بر رفتار(رفتاري 
در اين . شودحقيقت، عنصر شناختي نگرش محسوب مي

 سئوالي 15پژوهش، همچنين، نتايج كل يك پرسشنامة 
مواد آموزان دورة راهنمايي نسبت به سنجش نگرش دانش«

 سئوال از اين پرسشنامه باري دو گروه 6و نتايج » مخدر
آزمون آزمون و پسآزمايش و كنترل و در دو مرحلة پيش

  . تحليل شدند
هاي آزمايش و كنترل در مراحل     مقايسة نتايج گروه

هاي تحليل آزمون با استفاده از آزمونآزمون و پسپيش

نشان داد كه هاي تعقيبي واريانس تكرار سنجش و روش
آزمون آزمون و پستفاوت ميانگين گروه آزمايش در پيش

دار است، در حالي ا معنP >05/0متغير نگرش در سطح 
 نيست يعني معناداركه اين تفاوت در گروه كنترل 

هاي گروه آزمايش به دنبال دريافت آموزش آزمودني
تري آزمون نگرش منفيهاي زندگي، در پسمهارت

اند ولي در گروه كنترل، مخدر پيدا كردهنسبت به مواد 
به بيان ديگر، آموزش . تر هم شده استنگرش مثبت

هاي زندگي عالوه بر افزايش دانش و آگاهي مهارت
آموزان نسبت به مواد مخدر باعث ايجاد واقعي دانش

. هاي منفي در آنها نسبت به مواد مخدر گرديدنگرش
تأييد شد يعني  پژوهش نيز 2بنابراين، فرضية شمارة 

آموزان در تغيير هاي زندگي به دانشآموزش مهارت
اين بخش از . ثر استمؤنگرش آنها نسبت به مواد مخدر 
هاي تحقيقاتي بوتوين و پژوهش و نتيجة آن نيز با يافته

؛ به نقل از هاوكينز و 1989(و بالك ) 1999 و 1997(همكاران 

هاي  يافتهعالوه بر اين.  سازگار است)1992همكاران، 
 با نتايج 2پژوهش حاضر، درخصوص فرضية شمارة 

 كه در ايران انجام گرفته، )1380( پژوهش طارميان
  .همخواني دارد 

- ماده 58نامة     همچنين در اين پژوهش نتايج كل پرسش      

 كــه در دو مرحلــة )1967(نفــس كوپراســميت اي عــزّت
 هاي آزمايش و كنترل   آزمون براي گروه  آزمون و پس  پيش

هاي آزمـايش   مقايسة نتايج گروه  . اجرا گرديد، تحليل شد   
آزمـون بـا اسـتفاده از       آزمون و پس  و گواه در مراحل پيش    

هـاي  هاي تحليل واريانس تكـرار سـنجش و روش        آزمون
هـاي گـروه    نفـس آزمـودني   تعقيبي، نـشان داد كـه عـزّت       

 آزمون در پس  معناداريطور   به P >05/0آزمايش در سطح    
، در حالي كه در گروه گواه تفاوت ميـانگين          افزايش يافته 
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

هاي زنـدگي   ، آموزش مهارت  به بيان ديگر  .  نيست معنادار
نفـس  آموزان گروه آزمايش موجب ارتقاء عـزّت      به دانش 

. تأييد شـد     پژوهش، 3 اين، فرضية شمارة  بنابر. آنها گرديد 
آموزان موجب  هاي زندگي به دانش   يعني آموزش مهارت  

ايـن  . شـود نفس آنها مـي   ادار در عزّت  ايجاد تغييرات معن  
هـاي تحقيقـاتي    بخش از پـژوهش و نتيجـة آن بـا يافتـه           

 و سـازمان بهزيـستي      )1380(، طارميـان    )1380(اسماعيلي  
 كه در ايران انجام گرفته همخـواني        )1379 و   1378(كشور  

هـاي پـژوهش حاضـر درخـصوص        همچنين، يافته . دارد
اي بوتـوين و    هـ  نيـز بـا نتـايج پـژوهش        3 رضية شمارة ف

بنـابراين، نتـايج    .  سـازگار اسـت    )1999 و   1997(همكاران  
الذكر را هم   هاي فوق پژوهش حاضر عالوه بر اينكه يافته     

هـاي زنـدگي بـر       آموزش مهارت  تأثيرنمايد، بر   تأييد مي 
  دانــش و نگــرش نــسبت بــه مــواد مخــدر و، همچنــين، 

  . آموزان صحه گذاشتنفس دانشعزّت
توان به اين موارد    هاي اين پژوهش مي   ته  براي توجيه ياف  

هـاي مهـم پيـشگيري از اعتيـاد،         يكي از شيوه  : استناد كرد 
هاي مختلف مردم از خطرات و مضرات       آگاه كردن گروه    

 نامطلوب مصرف   تأثيراگر هر فرد از     . مصرف مواد است  
مواد بر جسم و روان و كاركرد شغلي و اجتماعي خود و            

 آن را بـاور داشـته باشـد كمتـر           اش مطلع بوده و   خانواده
رحيمي موقر و همكاران،    (كار دست بزند    ممكن است به اين   

1376(.  

رساني كـه در يـك      اي و اطالع  هاي رسانه   نتايج سازمان 
- ملي در تقويت نگرش منفي نسبت به مـواد غيـر           ةپروژ

قانوني از طريق دادن اطالعـاتي بـر عليـه مـواد، بـا هـم                
رساني اشباع شده بـا      كه اطالع  همكاري داشتند، نشان داد   

تغيير بسياري در طول يك دورة يك سـاله همـراه بـوده             
 1988است در اين نتايج، دانشجويان و كودكان در سـال           

تري نسبت بـه مـواد و        نگرش منفي  1987نسبت به سال    
كنندگان آنها داشتند و مصرف مواد كمتـري را در          مصرف

، بـه نقـل از      1989بـالك،   (ميان دوستان خود گزارش كردند      

بنـابراين، افـزايش اطالعـات و       . )1992هاوكينز و همكـارن،     
 احتمال ايجاد نگرش    دتواندانش نسبت به مواد مخدر مي     

  . منفي نسبت به مواد مخدر را افزايش دهد
  از طرفي، بنابر تحقيقات انجام شده ميان شروع مصرف         

 ها و باورهاي نوجوان دربارة مـواد ارتبـاط        مواد و نگرش  
هـاي مثبـت دربـارة مـواد،        وجود دارد، در واقع، نگـرش     

هـاوكينز و   (كنندة زمان شروع مصرف مواد هـستند        تسهيل

شروع سوءمصرف مواد يـك فراينـد رو        . )1992همكاران ،   
به پيشرفت دارد، در آغاز فرد ممكن است نگرش مثبـت           
نسبت به مواد داشـته باشـد سـپس شـروع بـه مـصرف               

ف مـنظّم و سـپس اسـتفادة        آزمايشي و بعـد از آن مـصر       
سنگين كند و، در نتيجه، دچار سوء مصرف يا وابـستگي           

  .)2001ديويسن و نيل، (بدني به آن شود 
 عمل متكـي بـر اسـتدالل كـه            همچنين براساس نظرية  
 مطرح شد، ارتبـاط ميـان       )1975(توسط آيزن و فيش بين      

ها و رفتار، از    ها، از يك سو، و نگرش     اطالعات و نگرش  
بنـابراين فـيش بـين و آيـزن،         . يگر، مدنظر اسـت   سوي د 

» گيـري تـصميم «شروع آزمايشي مـصرف مـواد توسـط         
دو . شود مواد تعيين مي   ةنوجوان در شروع رفتارهاي ويژ    

: دهـد  قرار مـي   تأثيرگيري را تحت  متغير شناختي، تصميم  
 تـأثير اول آنكه قصد نوجوان براي مـصرف مـواد تحـت            

هـاي  نگـرش . اسـت نگرش وي در مورد مـصرف مـواد         
مشخصي مربوط به مصرف مواد هم تابع آثار و عوارض          

يعني ( مخدر انتظار دارد     است كه نوجوان از مصرف مادة     
و هم  تابع ارزش عاطفي است كـه         ) هاها و منفعت  هزينه

بنابراين، . شودنوجوان براي پيامدهاي رفتار خود قائل مي      
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

 هزينه  اگر ارزيابي منفعت حاصل از مصرف مواد بيش از        
و انرژي آن باشد نگرش مثبتي به مـصرف مـواد خواهـد             

 دوم آنكـه قـصد نوجـوان بـراي          .)1378طارميـان،   (داشت  
 ة عقايـد و باورهـاي او دربـار        تـأثير مصرف مـواد تحـت    

، بنابراين،   است هنجارهاي اجتماعي موجود در اين زمينه     
كـه دوسـتان    ) درست يـا غلـط      (اگر نوجوان معتقد باشد     

كنند ي خانواده، مصرف مواد را تأييد مي      صميمي و اعضا  
فشار زيادي را براي مصرف در خـود احـساس خواهـد            

  . كرد
 )1378؛ به نقل از طارميـان،     1982(  از نظر كاپالن و همكاران      

نفس عمومي  كه يك مطالعه بلندمدت دو ساله بود، عزّت       
عامل اصلي در مـصرف مـواد مخـدر و پيـشگيري از آن              

 رسـيدند كـه      خـود بـه ايـن نتيجـه        آنها در تحقيق  . است
ر ارتباط نوجوان با همساالن      ب نفس ضعيف مستقيماً  عزت

 بـه عـالوه، بـه صـورت          گـذارد و،   مي تأثيركننده  مصرف
همچنـين،  . سـازد غيرمستقيم هم مصرف مواد را متأثر مي      

ــي   ــان و زارع ــژوهش جعفرزادگ ــؤ م)1380(پ ــد رابط   ةي
ـ  . ا سوءمصرف مواد اسـت    نفس ضعيف ب  عزّت  ةدر نظري

 تـأثير  در مـورد     )1990(تعامل خانواده، بروك و همكاران      
هاي بـين فـردي در مـصرف مـواد مخـدر            برخي ويژگي 

عالقگـي و عـدم     ها عبارتند از بي   اين ويژگي . تأكيد دارند 
توجه به پيشرفت، يكپارچگي ضعيف مـن يـا توانمنـدي           

 نافرماني   ي،شگر، پرخا نفس پايين تفرامن، افسردگي، عزّ  
، آمـوزش   از طـرف ديگـر    . طلبـي و عدم تبعيت، هيجـان    

هاي زندگي عالوه بر پيشگيري در زمينة مـصرف         مهارت
هاي فرد را نيز افزايش     سيگار و ساير مواد مخدر، مهارت     

آمـوزش  ...) نفس، ابراز وجـود و      از جمله عزّت    (دهد  مي
 كنـد تـا دانـش،     هاي زندگي فـرد را توانمنـد مـي        مهارت
هايش را به فعليـت برسـاند و فـرد را           ها و  ارزش   نگرش

بوتوين و  ( سازد تا انگيزه و رفتار سالم داشته باشد         قادر مي 

هاي زندگي براي پيشگيري    آموزش مهارت . )1997همكاران،  
افـرادي كـه    . از سوءمصرف مواد بر اين فرض استوار است       

كنند يـك سـري نقـايص در كاركردهـاي           مي مواد مصرف 
 شـامل   فـردي فردي دارند، نقـايص درون    فردي و بين  درون

گيـري و تفكـر     نداشتن مهـارت حـل مـسئله و تـصميم         
-فردي شامل نداشتن مهـارت    انتقادي است و نقايص بين    

-بنابراين، هدف از آموزش مهـارت     . هاي اجتماعي است  

-بنابراين، هدف از آموزش مهـارت     . هاي اجتماعي است  

 افزايش كاركردهـاي    هاي زندگي در اين زمينه آموزش و      
تر فردي براي اداره كردن و حل سازنده      فردي و بين  درون

كر است كه اين پـژوهش      مشكالت زندگي است شايان ذ    
آموزان پسر انجام گرفته كه در تعميم        دانش بر روي نمونة  

صـورت  نظر و توجه كـافي  نتايج آن به دختران بايد دقت   
ير ترسـي بـه سـا     ، همچنين، بـه علـت عـدم دس        پذيرد و 
ـ      هاي مناسب ردة  آزمون  پـژوهش در    ة سـني گـروه نمون

آموزان نسبت بـه    ارتباط با سنجش دانش و نگرش دانش      
هـاي  آزمون، از آزمـون   آزمون و پس  مواد مخدر، در پيش   
  . واحدي استفاده شد

  

  پيشنهادها 

- پژوهش مبني بر اينكه آموزش مهـارت       ةبا توجه به نتيج   

ايش دانش و ايجاد    آموزان باعث افز  هاي زندگي به دانش   
گردد و، همچنـين،    نگرش منفي نسبت به مواد مخدر مي      

پيشنهادهاي زير را ارائه    . دهدعزت نفس آنها را ارتقاء مي     
  . شودمي
پيشگيري زماني با موفقيت همراه است كـه براسـاس          . 1

كننـده انجـام    شناسايي و توجه به عوامل خطر و حفاظت       
 در معـرض خطـر از       آموزانشود بنابراين، شناسايي دانش   
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 اول ، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

آنچه در ايـن بـين مهـم        . اي برخوردار است  اهميت ويژه 
 عوامل خطـرزا    ةاست اينكه پيشگيري بايد با توجه به كلي       

صورت گيرد تا بتوان با توجه به يـك شناسـايي دقيـق و              
  . كننده را به كار بردجامع، عوامل محافظت

مـدت آمـوزش     اين پژوهش با توجـه بـه آثـار كوتـاه           .2
اي زندگي انجام گرفته است، بـه عبـارتي، يـك           همهارت
مدت هم بر بهداشت رواني     مدت، آثار كوتاه   كوتاه ةمداخل

  دارد، ايجاد دانش و تغيير نگـرش حاصـل ايـن مداخلـه             
 در  معنـادار بنابراين، تغيير رفتار و ايجاد تغييرات       . باشدمي

تـر و جلـسات     رفتارهاي سالم نيازمند تحقيقات گـسترده     
  . گيري استتقويتي و پي

   ةآمــوزان در زمينــ ارتقــاي دانــش و اطالعــات دانــش.3
، عوارض مختلف   هاي جسمي و رواني و، به عبارتي      زيان

  . اعتياد در جهت ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد مخدر
هاي مربوط بـه سـؤال دوم دانـش نـشان داد كـه               يافته .4

ــااليي از  ــق حاضــر در  درصــد ب ــه در تحقي ــروه نمون   گ
ــيش ــوپ ــهآزم ــاد ن، ســيگار را ب ــك م ــوان ي    مخــدر ةعن

ارتقـاي دانـش و آگـاهي در ايـن            بنابراين،  . شناختندنمي
  . زمينه از ضروريات است

  آمـوزان و،    افزايش و ارتقـاي دانـش و آگـاهي دانـش           .5
طور كلي، افراد جامعه در ارتباط با باورهاي غلط رايـج           به

رد هاي صحيح در مو   در مورد مواد مخدر و ايجاد نگرش      
  . مواد مخدر

شـناختي و    جامعـه   شـناختي، هاي روان  شناساندن جنبه  .6
شناختي نوجواني و بلوغ بـه نوجوانـان در جهـت           زيست

هـاي نامتعـارف و     شناخت خود و دوري گزيدن از جنبه      
  . رساندن ابراز وجود و آموزش ابراز وجود منطقيآسيب

ــان  .7 ــس هيج ــت دادن ح ــوزش و جه ــواهي و  آم خ
جوانان به سمت عناصـر مثبـت و منطقـي          ماجراجويي نو 

بدون آسيب رساندن بـه خـود و ديگـران ضـمن فـراهم         
  . آوردن امكانات و وسايل الزم

گردد با توجـه بـه گـستردگي موضـوعات           پيشنهاد مي  .8
هاي زندگي، تحقيقاتي در زمينـه افـزايش        آموزش مهارت 

هــاي گيــري، كنتــرل اضــطراب مهــارتتوانــايي تــصميم
  . ز وجود انجام پذيرداجتماعي و ابرا

  

  منابع

ران، انتشارات ته  ،)شناسي و درمان آنسبب(اعتياد ، )1379 (محمدعلي احمدوند، 

  دانشگاه پيام نور؛

هاي زندگي در بررسي اثر آموزش درس مهارت«، )1380 (اسماعيلي، محمد

-فصل، »آموزان استان اردبيلنفس دانشهاي فرزندپروري بر عزت با شيوهتعامل

  ؛113 -125. 6  پيام مشاور،ةمنا

نفس كوپر اسميت در مدارس يابي تست عزتفرم، )1385 (ثابت، مهرداد

 كارشناسي ارشد چاپ نشده، ةنام، پايان گانه شهر تهران19راهنمايي مناطق 

  دانشگاه عالمه طباطبايي؛   

نفس و مصرف  عزتةبررسي رابط  ،)1380 (جعفرزادگان، تورج و زارعي، فرامرز

، دفتر  تهران،هاي استان قزوينآموزان پسر دبيرستانيگار در بين دانشس

  پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر آموزش و پرورش؛ 

نفس و مركز كنترل در اي عزتبررسي مقايسه، )1376 (جعفري، محمدخزامي

 ارشد چاپ نشده،  كارشناسيةنام پاياننوجوانان پسر بزهكار و عادي تهران،

  ان؛دانشگاه تهر

يابي پرسشنامه اعتبار و فرم  بررسي رواني،، )1376 (السادات اكرم ذوالفقاري،

ة كارشناسي ارشد، نام، پايانهاي اصفهاننفس كوپر اسميت در دبيرستانعزت

    دانشگاه تهران؛ ،چاپ نشده

 حسيني، .، مرتضيخواجوينوري  .محمدعمران  ، رزاقي.آفرين  موقر،رحيمي

، تهران، راهنماي پيشگيري و درمان اعتياد، )1376 ( گلنار ه،زاد و فيضمهدي

  معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور؛ 

  ، هاي اسناد در زنان و مرداننفس و سبك عزتةرابط، )1377 (بتول  رجبي،

  ، دانشگاه تهران؛ة كارشناسي ارشد چاپ نشدهنامپايان

 ك معتادين بستري شده در مركز بازپروري يزدبررسي دموگرافي ،)1375 (رفيعيان

   دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي؛ ،، يزد)گزارش(

، تهران، انتشارات سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان، )1378 (، فرهادطارميان

  تربيت؛
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        ��      ...هاي زندگي بر دانش و  نقش آموزش مهارت

هاي زندگي بررسي مقدماتي اثربخشي برنامه آموزش مهارت  ،)1380 (______

آموزان سال اول رف مواد مخدر در دانشبه منظور پيشگيري از سوءمص

  ؛مصرف مواد مخدر آموزش و پرورشتهران، دفتر پيشگيري از سوء  ،راهنمايي

هاي مجموعة آموزشي مهارت، )1384  ( محمد  و بينازاده،، عاطفهغياث فخري

هاي اجتماعي ، تهران، دفتر پيشگيري از آسيبزندگي ويژة سال اول راهنمايي

نگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور و دفتر پيشگيري از معاونت امور فره

هاي اجتماعي و مواجهه با بالياي طبيعي معاونت تربيت بدني و تندرستي آسيب

  وزارت آموزش و پرورش؛ 

هاي  آموزش مهارتةبرنام  ،)1378 (معاونت فرهنگي سازمان بهزيستي كشور

  لف؛ؤ، تهران، م)گزارش اجرايي (زندگي

  ،)1378 ( تقي و روشنفكردزفولي، محمدجواد قرين، دوست.ارموسوي، مخت

 مديران و عوامل  آموزان، معلمان،يابي سنجش دانش و نگرش دانش زمينهةمطالع

، تهران، دفتر پيشگيري از اجرايي مدارس كشور نسبت به مواد مخدر

  .■سوءمصرف مواد مخدر آموزش و پرورش
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