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   از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانانيريشگيه محور در پي نظرير مداخله آموزشيتأث
 

  ي جهاد دانشگاهي پژوهشکده علوم بهداشت پژوهشي بهداشت خانواده، گروهار،ياستاد: يمحمود طاووس

  ت مدرس يدانشگاه ترب ،ار، گروه آموزش بهداشتيدانش ∗ :ايدرنيرضا حيعل

  ي جهاد دانشگاهي پژوهشکده علوم بهداشت، سالمت روانژوهشي پ گروه،استاد :ي منتظريعل

   زنجاني دانشکده پزشک،ي گروه روان پزشک،ارياستاد: انيفرهاد طارم

  يکارشناس فرهنگ: ي احمديمهد

  

  

  فصلنامه پايش

  ٩١-٩٩ صص ١٣٨۹ زمستان  چهارم شمارهنهمسال 

  ٥/١٢/١٣٨٨ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]۱۳۸۹ آبان ۲۰-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

 از قصد سـوء مـصرف   يريشگي پي برايافته عمل منطقيه توسعه ي بر نظري مبتنير مداخله آموزش يزان تاث ي م ين مطالعه با هدف بررس    يا

ساله  ۱۹ تا ۱۵آموزان  دانشاز ) آزمون و شاهد (ي نفر۵۵دو گروه  . در شهر تهران انجام شد    ۱۳۸۷مواد مخدر در نوجوانان در زمستان سال        

 قـرار  ي در گروه آزمون مورد بررسـ يش و پس از انجام مداخله آموزشيج در دو مرحله پ    يرستان انتخاب شده و نتا    ي از دو دب   يبه طور تصادف  

 باعـث  يق نـشان داد کـه مداخلـه آموزشـ         يـ ن تحق يج ا ي انجام شد، نتا   يافته عمل منطق  يه توسعه   ي بر نظر  ين مداخله که مبتن   يدر ا . گرفت

ز از سـوء مـصرف مـواد مخـدر در گـروه          يش قصد پره  يتاً افزا ي و نها  ي مورد نظر شامل نگرش نسبت به رفتار، خودکارآمد        يهاريارتقاي متغ 

زان قصد  يش م ي در افزا  ين مطالعه نشان داد که مداخله آموزش      يا.  ندارد ير معنا دار  ي تأث ي انتزاع يزان هنجارها يشود اگرچه در م     يآزمون م 

ش ين مداخله در کـاهش گـزارش مـصرف مـواد مخـدر و پـ      يافته ها نشان داد که ا  ين  يهمچن. ر گذار است  ياثز از مصرف مواد مخدر ت     يپره

  .ز مؤثر واقع خواهد شديان نيگار و قلي سيعني آن يها نهيزم

  
  ه، سوء مصرف مواد مخدر، نوجواناني، نظريمداخله آموزش :ها واژه كليد

                                                           
  ، دانشكده علوم پزشكي۱ه تربيت مدرس، ساختمان شماره تهران، بزرگراه جالل آل احمد، دانشگا: پاسخگو نويسنده ∗

  ۸۲۸۸۳۸۱۷: تلفن
E-mail: hidarnia@modares.ac.ir   
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  ٩٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 ي و اجتمـاع   يرمـان ، د ي از معضالت بهداشت   يکيسوء مصرف مواد    

 جوامع کـم  يتوان ادعا کرد که تمام      يجهان امروز بوده و به جرأت م      

 بـا   يگيل همـسا  يـ ز بـه دل   يـ ران ن يـ ا.  دارنـد  يريـ ش بـا آن درگ    يو ب 

گـر  ياک جهان اسـت و بـه د  يد کننده ترين تول يافغانستان که بزرگتر  

 مـصرف مـواد در       ان سـوء  يـ  از قربان  يکـ ي،  ي و اجتماع  يخيل تار يدال

ان يست سال گذشته قربان   ي ب يحال آن که ط   . رود  ي شمار م  جهان به 

 از  يمـ ين مـشکل بـزرگ داده و بخـش عظ         يـ  مبارزه با ا   ي برا ياديز

ن معـضل نمـوده     يـ  و غلبـه بـر ا      يريشگي را صرف پ   ي مل يها  هيسرما

   ].۱[است 

ـ  . نـه دارد  يري د يا  مصرف مواد مخدر در کشور مـا سـابقه         ن ياز اول

گـردد،    يش باز م  ي سال پ  ۴۰۰به  اک که   يت مصرف تر  ياحکام ممنوع 

شــود کــه عــوارض آن صــدها ســال اســت کــه توجــه   يروشــن مــ

ر ورود يـ در طـول قـرن اخ   . استمدارن را به خود جلب کرده است      يس

تر شـده،     دهيچيت مصرف مواد در کشور پ     يگر وضع ين و مواد د   يهروئ

 کنترل مصرف و کـاهش      ي برا ي متعدد يها  استيو به موازات آن س    

، يطين شـرا  ي است که در چن    يهيبد. ده است ي گرد عوارض آن اتخاذ  

 در  يتوانـد نقـش اساسـ       ياز م ي مورد ن  يد اطالعات و دانش داخل    يتول

 ].۲[د يـ فـا نما ي و انجام مداخالت ا يزي ، برنامه ر   ياستگزاريبهبود س 

دهـد مـصرف      ي در دست است که نـشان مـ        يدر حال حاضر اطالعات   

  سوء. افته است ي يريمگش چش يان نوجوانان و جوانان افزا    يمواد در م  

رسـتان آغـاز    ين دب ي از افـراد از سـن      ياريمصرف مواد مخـدر در بـس      

 کاهش مصرف مواد مخدر     يها  ن راه يتر   از مهم  يکين  يشود، بنابرا   يم

 ياز نظـر اکثـر افـراد    .]۳[ است ي کنترل آن در نوجوانيدر بزرگسال 

د يتهدن گروه را    ي که ا  ين خطر يتر  مهم. کنند  يکه با نوجوانان کار م    

 در قبـال قـرار گـرفتن        ين است که آنها به عنوان واکنـش       يکند، ا   يم

، فـشار،   ي نامناسـب از جملـه احـساس نـاامن         يهـا   تيمکرر در موقع  

، تعـارض بـا     يگانگي و ب  ي، احساس حقارت، طرد شدگ    ي روان يآشفتگ

 ياريشمار بـس . برند ين با مشکالت روزمره به مواد مخدر پناه م     يوالد

توانند صـرفاً بـه طـور         يکنند که م    ير گمان م  يپذب  ياز نوجوانان آس  

 کسب تجربه، مواد مخدر را مصرف کننـد، امـا بـه            يا برا ي و   يحيتفر

ـ  يـ ن مواد بـه صـورت تک  يابند که مصرف اي ي در م يزود  يه گـاه روان

رسد   به نظر مي   .]۳[توانند آن را کنار بگذارند        يد و نم  يآ  يها در م    آن

مصرف مواد  وش براي پيشگيري از      كارآمدترين ر  ،»پيشگيري اوليه «

. ]۴[  اسـت  بروز و افزايش شيوع اعتياد در جامعـه       ن  يهمچن مخدر و 

ــد از مــؤثرتر يان آمــوزش مــيــن ميــدر ا ــه صــرفهيتوان ــر ن و ب ن يت

كـه  داده اسـت    تحقيقـات نـشان     . ه باشـد  ي اول يريشگي پ يکردهايرو

نـد  محوره  يـ  نظر ني بر رويكردهاي  تهاي آموزشي مب    مؤثرترين برنامه 

ها براي طراحـان      الگون  يا. اند  هاي تغيير رفتار ريشه گرفته      ه از الگو  ك

اي را بـراي مـداخالت        هاي ويـژه    ها مفيد هستند چرا كه جنبه       برنامه

 آمـوزش   يبنابراين انتخاب يك الگو   . ]۵[ كنند  آموزشي پيشنهاد مي  

 ريزي يك برنامه آموزشـي اسـت        ، اولين گام در فرآيند برنامه     سالمت

 ياكثر مشكالت بهداشـتي بـا رفتـار انـسان ارتبـاط           جا که   و از آن  ]۶[

تواننـد بـراي درك    هـاي رفتـاري مـي     و الگوها هينظر ،دارندتنگاتنگ 

  از جمله مصرف مواد مخدر   چگونگي پيشگيري از مشكالت بهداشتي    

نـه نقـش    ي در زم  يات متعـدد  يـ نظر. ]۷[  قـرار گيرنـد     مورد استفاده 

 بـه  ي در مورد عوارض مصرف تفننـ د نوجوانان و جوانانيباورها و عقا  

 شروع مـصرف مـواد مطـرح شـده اسـت، کـه            يمنزله عامل مهم برا   

 آنهـا دربـاره مـواد       يهـا   ات بر انتظارات و برداشت    ين نظر يات ا يفرض

ا ارتبـاط بـا   يـ  يتير صفات شخـص  ير عوامل نظ  ين سا يمخدر و همچن  

توانـد    ين عوامل م  يا. کنند  ي است که ماده مخدر مصرف م      يهمساالن

شان در مورد مواد    يمات ا يها و تصم    يابي ارز ،ها  ثار خود را بر شناخت    آ

  . ]۸[ گذارديمخدر بر جا

 يه عمل منطقـ   يدگاه فوق هستند، نظر   ي که تابع د   يان نظرات ياز م 

نه يتواند در زم    يات پر کاربرد و کارآمد باور محور است، م        ياز نظر که  

 يهـا   زانيـ  مصرف مـواد مخـدر در نوجوانـان بـا م             از سوء  يريشگيپ

 دارد ي سـع يه عمل منطقـ ينظر.  متفاوت مؤثر واقع شود  يرگذاريتأث

کننـد، عوامـل ثبـات        ي عمـل مـ    ين فرض که مردم کامالً منطق     يبا ا 

ش ين پياز اين رو، بهتر. ن کنديي رابطه نگرش ـ رفتار را تع يسازگار

ن يـ داند ا   ي کننده رفتار را هدفمند بودن شخص در انجام آن م          ينيب

ن است کـه  ي رفتار بوده و فرض آن اينيش بيش پي نهائه، هدف ينظر

 کـه بـر رفتـار    يه عـوامل يـ کننده رفتار بـوده و بق  نيي تع يقصد رفتار 

ن يـ ه ايـ ن نظريـ گـر ا يد فـرض  نيهمچن. ]۹[مند  يرمستقيمؤثرند، غ 

 ي براي که مانعين معني، به ا است يکه رفتار تحت کنترل اراد    است  

ه در  يـ ن نظر يـ گـر ا  ي د يبه عبارت  . وجود ندارد  ،انجام رفتار قصد شده   

کنـد کـه کـامالً تحـت          ي موفق عمل م   يي رفتارها ينيب  شيرابطه با پ  

 کـه کـامالً تحـت       يي افراد هستند، اما در مورد رفتارها      يکنترل اراد 

بنـابر ايـن    ]. ۱۰-۱۳[ دارد   يفيستند عملکـرد ضـع    يـ  ن يکنترل اراد 

از يـ هـا ن  ن گونه رفتار  ي در ا  ير گذار ي پوشش و تأث   يه مذکور برا  ينظر

ن توسعه با اضافه کـردن      ي ا يان آن برا  يت دارد و بان   يبه توسعه و تقو   

ــ ــازه کنترلـــ يـ ــي يک سـ ــار يعنـ ــرل رفتـ ــده ي کنتـ    درک شـ

)Perceived Behavioral Control-PBC( ــنظر ــار يـ ه رفتـ
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  ٩٣

    محمود طاووسي و همكاران                                                                                                   ...    ه محور در پيشگيري ازتأثير مداخله آموزشي نظري

را ) TPB-Theory of Planned Behavior( شـده  يزيـ ر برنامـه 

ز بـا اضـافه   يـ عـه ن ن مطاليـ ن اساس محققـان در ا    يبر ا . ابداع نمودند 

) Self efficacy( ي خودکارآمديعنيگر ي ديک سازه کنترليکردن 

   يه شـناخت اجتمـاع    يـ در نظر ) Bandura( بر آنچـه بنـدورا       يمبتن

)Social Cognitive Theory-SCT (يا د دارد، نـسخه يبر آن تأک 

 و بـا    )۱شكل شـماره     ( نموده ي را طراح  يه عمل منطق  يگر از نظر  يد

 بـه عنـوان     ي حـضور خودکارآمـد     بـر  ي مبنـ  يسنادتوجه به وجود ا   

 بهتـر قـصد     ينـ يب  شي و پـ   ي کننده قصد رفتـار    ينيب  شين پ يتر  يقو

 ي درک شـده در برخـ  يها از جمله کنترل رفتار  ر سازه ينسبت به سا  

 ي بـــر آن را بـــرايرمداخلـــه مبتنـــي تأث،]۱۰، ۱۴-۱۸[مطالعـــات 

ه يـ نظرن  يـ  در ا  . نمودند ي از سوء مصرف مواد مخدر بررس      يريشگيپ

) Behavioral Intention (يق قصد رفتـار ي رفتار از طرينيش بيپ

گـر  ين قصد مؤثرند؛ بـه عبـارت د       ي ا يو دو عامل رو   رد  يگ  يصورت م 

  :جه عملکرد دو عامل استيقصد، نت

ــف ــار   ) الــــــ ــه رفتــــــ ــسبت بــــــ ــرش نــــــ   نگــــــ

)Attitude toward the Behavior(     نگـرش  کـه عبـارت اسـت از

ک رفتـار و عوامـل   يـ ر مـورد انجـام    ديا منفي مثبت  يابي ارزش يعني

ــا    ــد از باوره ــار عبارتن ــه رفت ــسبت ب ــرش ن ــصول نگ ــاريح  ي رفت

)Behavioral Beliefs (ج رفتــــــار ي از نتــــــايابيــــــو ارز  

)Evaluation of Behavior Outcomes] (۹ .[  

    ي اجتمـــــاعيا فـــــشارهايـــــ ي انتزاعـــــيهنجارهـــــا) ب

)Subjective Norms or Social Pressure :(  ر ي تـأث افـراد تحـت

ره در  يـ  و غ  ينـ ير پدر، مادر، همسر، رهبـران د      ي نظ ياشخاص مختلف 

دهنـد کـه    يمـ   را انجـام يجامعه قرارگرفته و در اثر نفوذ آنها رفتـار 

 ي هنجـار  يعوامل مؤثر در بـه وجودآمـدن آنهـا عبارتنـد از باورهـا             

)Normative Beliefs (يرويــــــــــزه پيــــــــــو انگ   

)Motivation to Comply] (۹ .[سازه اضـافه شـده بـه    ت يدر نها

 کــه عبــارت اســت از ي خودکارآمــديعنــين مطالعــه يــه در ايــنظر

] ۹[ا غلبه بـر موانـع آن   يک کار   يش در انجام    ينان فرد از توانائ   ياطم

  .ق قصد بر رفتار تأثير بگذارديا از طريماً و يتواند مستق يز مين

  

   كار مواد و روش

 )Quasi Experimental (مه تجربـي ياين پژوهش يك مطالعه ن

 در  ياز نوع قبل و بعد بود كه به منظور بررسي تأثير برنامـه آموزشـ              

   پيـشگيري سـوء    ي بـرا  يافته عمـل منطقـ    يه توسعه   يچارچوب نظر 

 سـاله  ۱۹ تـا  ۱۵آمـوز     نوجوان دانش  ٥٥ان  يمصرف مواد مخدر در م    

 يار سنين و انحراف مع  يانگيرستان، با م  ي مقطع دوم و سوم دب     يتهران

ن تعداد دانـش آمـوز از       يسه با هم  ي، در مقا  ۷۲۱/۰ و   ۸/۱۶ب  يبه ترت 

  .  آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد٥منطقه 

 بـه   يه عمـل منطقـ    يـ  نظر ي برا ياز آنجا که پرسشنامه استاندارد    

ز بـر  يـ ه ني نظرينبود و بان ژه در رابطه با موضوع مورد نظر موجوديو

 پرسـشنامه  يحـ  طراي، با استفاده از دو راهنمـا   ]۱۹[آن اذعان دارد    

 Francis(س ي فرانسيان جيليج ي راهنمايعنيه ين نظريبراساس ا

JJ (زن ي آيو راهنــــــــما] ۲۰ [و همکاران)Ajzen] ( ۲۱ [  و بـا

ابـزار  ) ي سازه خودکارآمد  يبرا( موجود   ي ابزارها ي از برخ  يريگ  بهره

 .  شدير طراحيق به شرح زين تحقي ايآور جمع

متخصص به  ۱۲رسشنامه ابتدا با اجماع      پ يي و محتوا  ياعتبار صور 

سـپس  . ديه شده اعمال گرد   ي شده و موارد توص    ي بررس يفيصورت ک 

   يــي نــسبت شــاخص روا يعنــي ي کمــيــيدر مرحلــه بعــد روا 

)Content Validity Ratio-CVR (  ــرات ــا نظ ــصص ۱۰ب متخ

 يي بازآزمـا  يها   ابزار با استفاده از روش     ييايسپس پا . ديمحاسبه گرد 

ب آلفـا  يمحاسـبه ضـر   (رهـا   ي متغ ي درون يهمبستگزان  يو سنجش م  

در . د قرار گرفـت يي شده و مورد تأ   ي پرسشنامه بررس  ييايپا) کرونباخ

) برنامه و محتـواي آموزشـي     (متغير مستقل   ر  يزان تأث ين مطالعه م  يا

متغيرهـاي وابـسته در   . بر متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار گرفت     

افتـه عمـل   يه توسـعه  يـ نظراين پژوهش عبارت بودند از متغيرهـاي        

 يفـشارها  (ي انتزاع يرهاا شامل نگرش نسبت به رفتار، هنج      يمنطق

  . ي و قصد رفتاري، خودکارآمد)ياجتماع

ــا توجــه بــه محــدود ــا اســتفاده از يهــا تيمحققــان ب  موجــود، ب

 خـود را بـا      ي، برنامـه آموزشـ    ]۲۲،  ۲۳[ موجـود    يشنهادات علمـ  يپ

منطبـق بـا امکانـات و        حـداقل،    يامکان اجرا در فرصـت    «مشخصات  

، به صـورت    » مطلوب ير گذار يط اجرا و تأث   يزات، منطبق با مح   يتجه

 يه طراح ي نظر يها   همه سازه  ي مطلوب بر رو   ي اثرگذار ي برا يقيتلف

ن ي و تـدو ين برنامه عبارت بود از طراحـ  ي ا يمحتوا. ن نمودند يو تدو 

 يژه بـرا  يـ همراه با انجام مسابقه جدول با جـوايز و         (يکتابچه آموزش 

 توأم با پرسش و پاسخ      ي سه جلسه سخنران   ي، برگزار )زهيش انگ يافزا

، )يلم آموزشـ  ير و فـ   يش تـصو  يهمـراه بـا نمـا     (به مدت سه سـاعت      

 بـه  ي فـرد يهـا  ن مهـارت ي و تمر  ي چهار جلسه بحث گروه    يبرگزار

)  سـاعت  ۱۰در مجموع   ( و نصب پوستر     يمدت هفت ساعت و طراح    

ش آزمـون و  ي انجـام پـ   بالفاصـله پـس از    . براي يك كامـل آموزشـي     

 ۳ انجام و به فاصـله       ي، مداخله در گروه اصل    ي آموزش يازهايل ن يتحل

  . در دو گروه انجام شدييماه بعد، سنجش نها
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  ٩٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ها يافته

) CVR (ييزان محاسبه شده نسبت شاخص روا     ي م ين بررس يدر ا 

ان ذکـر اسـت    يشا.  ابزار داشت  يي محتوا يي بود که نشان از روا     ۸۵/۰

از يـ حـداقل امت ، ]۲۴[  استاندارد جدول الوشهيابر اساس شاخص ه   

 ارتبـاط   . اسـت  ٦٢/٠ متخـصص    ١٠ باحـضور    ن شاخص ي ا ي برا الزم

ک ي هر ي داخلي و معنادار و همبستگ   ي قو ييها در بازآزما    ه سازه يکل

  .)١جدول شماره ( بود ۷/۰از آنها باالتر از 

رگـذار بـر   ي تأثيهـا  ش آزمون در دو گروه، شاخص     يپس از انجام پ   

شامل سـن  (ج مطالعات گذشته يوء مصرف مواد مخدر بر اساس نتا   س

، سـابقه   ي، سواد پـدر، شـغل پـدر، سـابقه مـردود           يليو مقطع تحص  

ات و مـواد  يـ ان، وجود افراد مـصرف کننـده دخان     يگار و قل  يمصرف س 

زان يـ ن ميو همچنـ ) کيان اعضاي خانواده و دوستان نزد  يمخدردر م 

ق داده شد و بـر      يگروه با هم تطب   ، در دو    ) هي نظر يها  سازه(رها  يمتغ

) تي، تي زوج و تحليـل واريـانس       ( متناسب   ي آمار يها  اساس آزمون 

ن آنها دو گروه شاهد و مداخله قبـل از مداخلـه          ي ب ياختالف معنادار 

  . مشاهده نشديآموزش

 مطالعـه در گـروه      ي اصل يرهاير متغ يدهد که مقاد    ينتايج نشان م  

کـرده بودنـد، در دو مرحلـه        افـت ن  ي در يچ گونه آموزشـ   يشاهد که ه  

 در گـروه    يکه مصادف با مراحل قبل و بعد مداخلـه آموزشـ          (آزمون  

ـ يـ  و يز صـعود  يرات ناچ يي، با وجود تغ   ) است ياصل ، اخـتالف  يا نزول

ن و هـم در     يانگيـ ر م ير هـم در مقـاد     يين عدم تغ  يا.  ندارند يمعنادار

گروه ها در     افتهي). ٢جدول شماره   (ار قابل مالحظه است     يانحراف مع 

ش ي در افزا  يرات مثبت ي، تأث يدهد که مداخله آموزش     يآزمون نشان م  

ه مورد نظر در گروه مداخله داشته است        ي نظر يرهاي متغ يزان کم يم

ده نشد،  يرات در گروه شاهد د    يين تغ ياز آنجا كه ا   . )٣جدول شماره   (

ر ين تـأث يـ  باعـث ا يتوان گفت که مداخله آموزش     ياد م ينان ز يبا اطم 

رهـا پـس از آمـوزش اخـتالف         يج اکثـر متغ   ير اساس نتا  ب. شده است 

ن اخـتالف هـم   يـ  را نسبت به قبـل از آن نـشان دادنـد و ا          يمعنادار

رها در بعد از آموزش نسبت بـه        ين نمرات متغ  يانگيش م ينده افزا ينما

. ن بود يانگير از م  يار مقاد ينده کاهش انحراف مع   يقبل از آن و هم نما     

شتر بـه سـمت     يـ ن اثـرات را ب    ايـ ن م يـ رسـد آنچـه در ا       يبه نظـر مـ    

ن يانگيـ ار از م  ي سوق داده است، کاهش انحراف مع      ي آمار يدار  يمعن

 دو  ي و بـه عبـارت     ي انتزاعـ  ير در مورد هنجارها   يين تغ يالبته ا . است

، بـه رغـم رونـد       )يرويـ زه پ يـ  و انگ  ي هنجـار  يباورهـا (ر سازه آن    يز

 يابيزشـ ن که در رابطه با ار     يضمن ا . دار بوده است    يرمعني غ يشيافزا

  .رمعنادار نشان داده شده استير غييز تغيج رفتار نينتا

جـاد شـده    ي ا يها  تين که سنجش رفتار به علت محدود      يبه رغم ا  

ن مطالعه مد نظر نبود، محققان در مرحله پـس آزمـون            يدر اهداف ا  

ا عدم مـصرف    ي از نوجوانان خواستند که مصرف       يبا گنجاندن سؤاالت  

ان را يـ گار و قلي مـصرف سـ  يعنـ يآن  يهـا  نهيش زميمواد مخدر و پ 

.  گـزارش دهنـد  يک بار، قبل و بعـد از مداخلـه آموزشـ         ي ي برا يحت

د در هـر    يآ  يبر م ) ۴جدول شماره (ن سنجش   يج ا يهمانطور که از نتا   

ات يـ ر در مـورد دخان    ييـ ر مثبت صورت گرفتـه، کـه تغ       ييدو مورد تغ  

 ر در مـصرف مـواد مخـدر بـه علـت      ييـ دار و قابل مالحظه و تغ       يمعن

ـ  ييـ وع در قبل از مداخله و به رغم تغ        يزان ش ين بودن م  ييپا ش از ير ب

   .رمعنادار استي درصد غ٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کرد مطالعه حاضري منطبق با رويافته عمل منطقيه توسعه ي نظري فرضينما -۱شکل شماره 
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  ٩٥

    محمود طاووسي و همكاران                                                                                                   ...    ه محور در پيشگيري ازتأثير مداخله آموزشي نظري

   پرسشنامهيرهاي متغيياي و پاييج نسبت رواي نتا-١جدول شماره 

  )رسوني پيهمبستگـ ب يضر (ييبازآزما  )ب آلفا کرونباخيضر (ي داخليهمبستگ  CVRيي نسبت روا  سازه

   ۷۸۲/۰  ۷۲۱/۰  ۸۳/۰  نگرش 

   ۸۷۲/۰  ۷۷۱/۰  ۹۲/۰  ي انتزاعيهنجارها

   ۷۸۴/۰  ۸۱۳/۰  ۹۰/۰  يخودکارآمد

   ۸۵۹/۰  ۸۵۴/۰  ۷۵/۰  يقصد رفتار

  -  -  ۸۵/۰  مجموع

  

  ) زوجيآزمون ت( مطالعه، در گروه شاهد قبل و بعد ازمداخله ي اصليرهايار متغين و انحراف معيانگيم -٢جدول شماره 

  مرحله بعد  مرحله قبل
  متغيرها

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
 T  ها همبستگي زوج

 -٠٨٩/٠ *٣٧٨/٠ ٦٣/٢ ٠١/١٣ ٧٧/٢ ٩٨/١٢ يقصد رفتار

 ٥٣٥/٠  ٦٩٧/٠ ٦٧/٧ ٣٧/٣٦ ٢٦/٧ ١٦/٣٧ نگرش 

 ٤٠٢/١ *٢٨٠/٠ ٢٢/٤ ١٤/٢١ ٧٧/٣ ٠٧/٢٣ ياع انتزهنجارهاي

 -٨٨٣/٠ *٣٠٨/٠ ٠٣/٣ ٢٨/٣٣ ٦٦/٤ ٧١/٣٢ يخودکارآمد

  ٠٥/٠ در سطح يدار يمعن *

  

  )آزمون تي زوج(ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مطالعه، در گروه آزمون قبل و بعد ازمداخله  -٣جدول شماره 

  مرحله بعد  مرحله قبل
  

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
 درصد افزايش ميانگين  T  ها همبستگي زوج

  ٠٧/٦ * -٥٧٨/٢ * ٢٩٥/٠ ٨٤/٠ ٨٨/١٣ ٤/٢ ٠٣/١٣ قصد رفتاري

  ٢٠/٧ ** -٠٥٨/٤ * ٣٥٨/٠ ٧٠/٤ ٥٥/٤٠ ٩٨/٥ ٠٢/٣٧ نگرش 

  ٣٢/٣  -٨١/١ ** ٦٣٢/٠ ٣٥/٢ ٩٣/٢٤ ٨/٤ ٢٤ هنجارهاي انتزاعي

  ٢٢/٣ * -٢٩٦/٢ ** ٥٩٨/٠ ٦٤/٢ ٣٧/٣٣ ٤٨/٤ ٢٤/٣٢ خودکارآمدي

  ٩٥/٥ ** -٥٣٧/٤ ** ٥٣١/٠ ٧٢/٤ ٦٢/٤٦ ٤٠/٦ ٠٧/٤٣ باورهاي رفتاري

  ١٨/٠ -٢١٣/٠ ** ٤٨٠/٠ ١٤/٣ ٩٢/٤٢ ١٦/٣ ٨٣/٤٢ ارزشيابي نتايج رفتار

  ٥٣/١   -٨٢٩/١ ** ٧٥٢/٠ ٧٦/١ ٩٤/٢٦ ٥٤/٢ ٥١/٢٦ باورهاي هنجاري

  ٠٧/٢ -٢٢٦/١ ** ٦٦٦/٠ ٨٦/١ ٩٤/٢٥ ٤٧/٤ ٣٦/٢٥ انگيزه پيروي

  ۰۱/۰داري در سطح   معني**، ۰۵/۰داري در سطح   معني*

  

  و مواد مخدر قبل و بعد از مداخله آموزشي در گروه آزمون) سيگار و قليان( گزارش مصرف دخانيات -۴جدول شماره 

  )درصد(مرحله بعد   )درصد(مرحله قبل 
  متغيرها

  خير  يآر  خير  آري
  )مك نمار(معناداري اختالف 

  ۰۰۱/۰  ۳۷  ۴۸/۳۱  ۲۰  ۹۶/۶۲  مصرف سيگار و قليان

  ۰۰/۱  ۵۲  ۷۰/۳  ۵۱  ۵۵/۵  مصرف مواد مخدر
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  ٩٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

آيد   ها بر مي    ها و نتايج حاصل از بررسي صحت نظريه         آنچه از يافته  

دهد که مداخله آموزشي مبتنـي بـر نظريـه توسـعه يافتـه                نشان مي 

بـه  (هـاي موجـود، تـأثير مطلـوبي           ، به رغم محـدوديت    عمل منطقي 

هـاي نظريـه    بر متغيرهاي مورد نظر که همان سازه    ) دار  صورت معني 

تواند به عنوان يک مداخله       از اين رو، مي   . مذکورهستند، داشته است  

هــا و موضــوعات گونــاگون مــورد اســتفاده  نظريــه محــور در زمينــه

ات مطلــوب آن در زمينــه تــوان از تــأثير قرارگرفتــه و بــه ويــژه مــي

البتـه  . پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان بهره گرفـت          

در توجيه عدم تغيير معنادار هنجارهاي انتزاعي بايد گفت که دليـل            

عدم تمرکز کـافي آمـوزش      خودساختگي پرسشنامه و يا     تواند    آن مي 

وجوان هنجارهاي انتزاعي به انتزاعات ن    . براي افزايش اين متغير باشد    

از نظر و عملکرد والدين و ديگر مراجع مورد نظر مطالعه مربوط بوده            

و طبيعتاً در روند آموزش مستقيماً براي ارتقـاي ميـزان ايـن باورهـا         

اي صورت نگرفت و آنچه در اين رابطه انجام شـد ورود بـه     اقدام ويژه 

هاي گروهـي بـود       در بحث ) در حد زمان در نظر گرفته شده      (مطلب  

اين سازه و زير    ) دار  گرچه غير معني  (دودي در روند افزايشي     که تا ح  

شايان ذکر اسـت کـه اصـوالً سـازه      . هاي آن قابل مشاهده است      سازه

هنجارهاي انتزاعي در مطالعات گذشته، به رغـم ضـرورت حـضورش        

براي تکميل الگوها و مطلوبيت بـرازش آنهـا در اکثـر اوقـات روابـط                

صد رفتاري و رفتـار داشـته اسـت و     داري با ق    ضعيف و گاه غير معني    

طبيعي است که اين سازه به علت بررسي باور نوجوان، در مورد نظر،         

) والدين، نزديکان، اعتقادات ديني   (عملکرد و فشار ديگر مراجع مهم       

هاي آنها به طور طبيعـي دچـار          و نيز فاصله انتزاعات افراد و برداشت      

که (هاي نوجوان     و برداشت اين باور در مقايسه با باورها       . اشکال شود 

از نظر دقـت و تـأثير متفـاوت    ) مربوط به تحوالت دروني خود اوست  

همچنين در مورد ارزشيابي نتايج رفتار، اهميت باورهاي         .خواهد بود 

ها، کمتر در روند آموزش مـورد توجـه           ربط با توجه به محدوديت      ذي

 مـواد   براي مثال توجه آموزشگرها به اين که مصرف       . واقع شده است  

برد، بيشتر است تـا ايـن کـه           مخدر محبوبيت اجتماعي را از بين مي      

ارزشـيابي  (اصوالً روي مبحـث اهميـت و وزن محبوبيـت اجتمـاعي             

طبيعتاً به رغم ارتقـاي ميـانگين نمـرات         . متمرکز شوند ) نتايج رفتار 

داري آمـاري    زير سازه ارزشيابي نتايج رفتار اين تغيير به حـد معنـي           

رچه به دليلي که گفته شد، همين که تغيير صعودي     گ. نرسيده است 

در رابطـه بـا تغييـر رفتـار      . رخ داده محققان را تا حدودي قانع کـرد        

شايان ذکر است که هدف اين مطالعه پيـشگيري اوليـه بـوده اسـت               

و محقق قصد آن داشته که با تـأثير در پـيش     ) ايجاد تغيير در قصد   (

ايجـاد  (مخـدر از بـروز آن       هاي رفتار سوء مـصرف مـواد          بيني کننده 

جلوگيري کنـد و مـوارد معـدودي کـه در ايـن جمـع               ) موارد جديد 

اند، بـراي تـرک ايـن         مصرف را به صورت تفنني يا دايمي آغاز نموده        

گرچه توقف يکـي از  . عادت نياز به فرآيندهاي آموزشي ديگري دارند    

 حداقل براي چهار مـاه از پايـان  ( موارد مصرف تفنني در اين مرحله    

بديهي است که با توجه     . توفيقي در خور توجه است    ) مرحله آموزش 

قصد، نگرش، خودکارآمدي   (هاي رفتار     به تغييرات پيش بيني کننده    

هـاي    بايـستي در يـک بـازه طـوالني و پـايش           ) و هنجارهاي انتزاعي  

. هاي پيامد آن مورد بررسي قـرار گيرنـد          ها و رفتار    متناوب، اين سازه  

 مباحث در مقدمه اشاره شد، يکي از مؤثرترين         همانطور که در مطلع   

هاي پيش گيري از سـوء مـصرف مـواد مخـدر بهـره گيـري از                   روش

به ويژه اگر ايـن آمـوزش بـر اسـاس يـک نقـشه راه و       . آموزش است 

ها و الگوهاي تغييـر رفتـار         که توسط نظريه  (چارچوب مشخص باشد    

ي برخـوردار   ، از تأثيرات و قابليت پيش بينـي بيـشتر         )گردد  ارايه مي 

گيري و يا  اين مداخالت با توجه به وجود ابزارهاي اندازه  . خواهند بود 

. راهنماهاي مورد نياز براي طراحي آنها، از اولويت خاص برخوردارند         

آيـد،   مطالعه حاضر و تحقيقات متعـددي ماننـد آنچـه در ادامـه مـي       

هاي نظريه محـور قابـل اتکـايي هـستند کـه در هـر زمـان                   پژوهش

ن با مراجعه به آنها زمينـه را بـراي طراحـي مـداخالت آينـده         توا  مي

در اين مطالعه نيز همچون ديگـر مطالعـات نـشان داده            . فراهم آورد 

هاي فرآيند اجـراي      شد که آموزش الگو يا نظريه محور به رغم ضعف         

ارتقاي ميـانگين  (هاي موجود، در مطلوب سازي  مداخله و محدوديت  

بيني کننـده قـصد،       هاي پيش   سازه) ارامتيازات و کاهش انحراف معي    

مرور مطالعـات ديگـر در ايـن زمينـه بـه مـا نـشان                . مؤثر بوده است  

دهد که مداخالت آموزشي الگو يا نظريه محور انجام شـده بـراي               مي

ارتقاي آگاهي و تقويت باورهـاي مخاطبـان مـؤثر بـوده و در نهايـت             

 بررسـي    بـا هـدف    يپژوهشدر   :روي قصد رفتاري تأثير گذارده است     

 اعتقاد بـه    با استفاده از الگوي    پيشگيري از اعتياد     برايتأثير آموزش   

 دانش آموز دختر و پـسر پايـه اول          ٣٨٧ سالمتي، بر آگاهي و نگرش    

ــال   ــتان در س ــاوه،  در ١٣٨٢دبيرس ــتفاده (س ــا اس ــاي   از روشب ه

سخنراني و پرسش و پاسخ و بحث و ايفاي نقـش همـراه بـا وسـايل                 

باعـث ايجـاد     )وستر، پمفلت و فيلم ويـديويي     كمك آموزشي مانند پ   

ميانگين نمرات آگـاهي و     در  اختالف معني دار قبل و بعد از آموزش         

كه بـه   پور يدر مطالعه دکتر اله ورد  .]۲۵[شد  نگرش دانش آموزان    

هاي مقاومـت     منظور بررسي تأثير برنامه آموزش پيشگيري و مهارت       
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آمـوزان    فتاري در دانـش   در برابر سوء مصرف مواد و ايجاد مصونيت ر        

 شهر تهران در مواجهه با مواد مخـدر، كـه           ۱۰ منطقه   هاي  دبيرستان

 عامل خود كنترلي به عنـوان       ق و تلفي  EPPM لبا بهره گيري از مد    

 نتايج به دست آمده نـشان       چارچوب تئوريك اين پژوهش انجام شد،     

داري براي ميانگين نمره آگاهي، نگرش،  قـصد       داد كه اختالف معني   

فتاري، مقاومت در برابر فشار دوستان و خود كنترلـي بـين دانـش              ر

ن يـ همچنـين در ا   . هـاي مداخلـه و شـاهد وجـود دارد           آموزان گروه 

داري بـين بهـره گيـري از مداخلـه آموزشـي و               مطالعه ارتباط معني  

امتناع از سوء مصرف مواد بين گروه مداخله و گروه شاهد بـا سـطح               

نتايج به دسـت آمـده نـشان داد         . داري مطلوب مشاهده گرديد     معني

كه تلفيق عامل خود كنترلـي در مـدل فراينـد توسـعه داده مـوازي                

داراي اثربخشي قابل توجهي براي ايجاد ايمن سـازي روانـي جهـت             

هـاي مبتنـي بـر     تـوان از تئـوري   امتناع از سوء مـصرف اسـت و مـي       

انگيزش ترس در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر اسـتفاده كـرد    

» يت اجتمـاع  يـ  هو يانتخاب اراد «ه  يدر مطالعه بر اساس نظر     .]۲۶[

 و مـورد آزمـون قـرار گرفتـه          ي طراحـ  يکه توسطه خانم دکتر اکبر    

ــ  ــه آموزش ــواياســت، برنام ــا محت ــردي آموزشــي ب ــات ف  و ي ادراک

ه يـ  مـؤثر واقـع شـده و کل        ي و اجتمـاع   ي، عاطف ي شناخت يها  مهارت

شتر، انتظارات يه ب ، خطر درک شد   يربط از جمله آگاه     ي ذ يرهايمتغ

گار ي مثبت کمتر نسبت بـه رفتـار سـ         يشتر، هنجارها ي ب يامد منف يپ

دن يگار کـش  يشتر و قـصد سـ     يـ ن اعتماد به نفـس ب     يدن، همچن يکش

 بـر چنـد     يمـرور  .]۲۷[افـت يسه با گروه شاهد ارتقـا       يکمتر، در مقا  

رفتـار  (افتـه   ي توسـعه    يه عمل منطق  ي بر اساس نظر   يمداخله آموزش 

ر مـداخالت   يه تـأث  يـ ج آن در توج   ي نتـا  يو بررسـ  ) ه شد يزيبرنامه ر 

ر ي تـأث  يدر مطالعـه بررسـ    : ه کمک کننده خواهد بود    ي بر نظر  يمبتن

 شـده بـا روش آمـوزش      يزيـ ه رفتار برنامـه ر    ي بر نظر  يمداخله مبتن 

، مداخلـه   يت بـدن  ي و فعال  يه بهداشت يدر خصوص تغذ  ) جزوه (يکتب

، قــصد PBC) اريــو انحــراف مع(ن يانگيــش مي باعــث افــزايآموزشــ

 و قـصد و رفتـار در مـورد          يه بهداشـت  يـ  و رفتار در مورد تغذ     يرفتار

ه محـور   يـ  مداخلـه نظر   يت نسب ي شد که نشانه موفق    يکيزيت ف يفعال

 ير بروشور آموزشـ  ي تأث ي بررس يدر آزمون کنترل تصادف    .]۲۸[است  

، يت ورزشـ  يـ  انجـام حـداقل فعال     يآموز انگلستاني برا     دانش ٥٠٣بر  

 ي مبتنيمداخله آموزش.  مداخله مؤثر واقع شده است  ج نشان داد  ينتا

ه رفتـار   يـ  نظر يهـا    بر سـازه   ير گذار ي موجب تأث  يبر کتابچه آموزش  

، PBCاز ورزش، قـصد،   ين امت يانگيارتقاي م ( شده گشت    يزيبرنامه ر 

 يگر آموزش يکرد د ين مطالعه دو رو   يدر ا ). ي هنجار ينگرش و باروها  

 قـرار گرفـت     يز مورد بررس  ي ن يزشيز انگ يي کتابچه همراه با کو    يعني

 .]۲۹[ه محـور بـود      ير مثبت مداخله نظر   ي نشان دهنده تأث   ،جيکه نتا 

 بر الگوهـا    ي که مداخالت آنها مبتن    يقاتيهمانطور که اشاره شد تحق    

 يرهـا ي مثبـت در متغ يرگذارير رفتار است، ضمن تأث   ييات تغ يو نظر 

گر يعات د  استفاده در مطال   ي را برا  ي مشخص يها  مورد نظر، چارچوب  

قـات و کـاهش     ي تحق يرگـذار يش تأث ين در افـزا   يـ دهنـد و ا     يارايه م 

 يهـا   تيبا توجـه بـه محـدود      . ، مؤثر است  ي و معنو  ي ماد يها  نهيهز

کـرد  يک رو يـ  بـه آنچـه محققـان در         يابي دسـت  يمطالعه حاضر بـرا   

 مـواد   يشود پس از دسته بند      يشنهاد م ي انتظار داشتند، پ   يحداکثر

 خاص هر گروه در ابزارها در نظر        ي، باورها  مشابه يها  مخدر در گروه  

ن مطالعـه کـه در آن مـواد    يـ ج ايل بـا نتـا  يگرفته شده و پس از تحل  

ن کـه   يـ ضـمن ا  . سه گـردد  ي مد نظر بودند، مقا    يمخدر به صورت کل   

 از يز خـال يـ ات و الکـل ن ين پژوهش در رابطه با مصرف دخان    يانجام ا 

ان نوجوانـان   يـ ر م کرد د ين رو يانجام مطالعه فوق با هم    . ستيلطف ن 

ن يـ سه بـا ا   يـ گـر و مقا   ي د يها و شـهرها     تين در جمع  يدختر، همچن 

به عالوه از آن جـا  .  در برخواهد داشتييج قابل اعتنا يز نتا يق ن يتحق

 صورت  ي به خوب  ي انتزاع ي هنجارها ي کار برا  يکه در مداخله آموزش   

 ارتقـاي   ي مناسـب بـرا    يها  سته است با استفاده از روش     ينگرفت، شا 

  . شودي مداخله مجدداً بررسيرگذاريثتأره ي نقش و غيسازه ازن يا

  

  سهم نويسندگان

  ن مقالهي طرح و تدوين طرحنامه، اجرايتدو: محمود طاووسي

  نظارت بر اجراي طرح: عليرضا حيدرنيا

  ن مقالهي طرح و تدويمشاور علم: علي منتظري

  مشاوره در زمينه سوء مصرف مواد مخدر: فرهاد طارميان

  برنامـه   هماهنگي بـا مـدارس، همكـاري در اجـراي          :حمديمهدي ا 

  يآموزش

  

  تشكر و قدرداني

دانند از همکـاري مـسئوالن سـازمان آمـوزش و             محققان الزم مي  

پرورش شهر تهران به ويژه مـسئوالن و معلمـان مـدارس مـشارکت              

   .کننده در مطالعه تشکر نمايند
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