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   مخدر مواد ر نگرش بهدتأثير استراتژي هويت بخشي اهميت 
  )نتهرا شهركودكان كار (مورد مطالعه 

   جعفري روشن مرجان
  راهيمتاجيك محمد اب

   امامي پور سوزان
  حاجي آقابابايي مرضيه

  چكيده
در پژوهش حاضر تأثير راهبرد هويت بخشي همراه با اقناع خودزاد و مداخالت شناختي رفتاري، بر نگرش بـه مـواد   

تاثير اين  صورت ميگيرد، عزت نفسسنجيده ميشود، و از آنجا كه اين اثر در گذر از تغيير هويت اجتماعي و بهبود مخدر 
نفـر از كودكـان    47 شامل مورد بررسي قرار گرفته است. گروه نمونهنيز  كودكان كار بر عزت نفس  راهبرد هويت بخشي

كه در انجمن حمايت از كودكان كار تهران كه امكان انتخاب انها به به صورت تصادفي بود ساله شهر تهران  14تا  12كار 
كـه در   متغير مستقل نحـوه مداخلـه بـود    آزمون با سه گروه بود. آزمون، پس وع پيشنبود. طرح پژوهش شبه آزمايشي از ن

و  صـورت گرفـت   و يك گروه كنتـرل    )حداقلو عادي استراتژي هويت بخشي با مداخالت شناختي رفتاري (دو قالب 
ت از دو پرسشـنامه  متغيرهاي وابسته عبارت بودند از نگرش به مواد مخدر و عزت نفس بودند. براي جمع آوري اطالعـا 

) استفاده شد. نتايج 1388( و پرسشنامه نگرش به اعتياد جعفري روشن )1373(غفاري و رمضاني،  عزت نفس آليس پوپ
استفاده   ، در هر دو گروه كه در آنها استراتژي هويت بخشيدپژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كواريانس نشان دا

. البتـه عـزت نفـس گروهـي كـه      تر شد و عزت نفس ارتقـاء يافـت  منفي معنا داري به صورت مخدر گرش به موادنشد، 
 مداخالت شناختي رفتاري حداقل را دريافت كرده بود، به صورت معناداري در مقايسه بـا گـروه گـواه تغييـر يافتـه بـود.      

ر پيشگيري از اعتياد و ارتقاء همراه با اقناع خود زاد و مداخالت شناختي رفتاري حداقل، د استفاده از راهبرد هويت بخشي
  .نياز جدي به مداخالت شناختي رفتاري دراز مدت نيست سهم مهمي دارد، بنابر اينعزت نفس كودكان 

  

  عزت نفس، هويت بخشي، نگرش به اعتياد، كودكان كار  كلمات كليدي:

                                                 
  روانشناسي اجتماعي، استاديار دانشگاه آزاد واحد  تهران مركزدكتراي       mar.jafari_roshan@iauctb.ac.ir  
 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي                 @yahoo.com ebrahim.31376  
 دكتراي روانشناسي عمومي استاديار دانشگاه آزاد واحد  تهران مركز               emamipursd@yahoo.com  
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي                    mnhajibabaei@gmail.com  
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  مقدمه
كشـورهاي جهـان را بـا    هـاي سياسـي و اجتمـاعي     تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصـادي در قـرون اخيـر نظـام    

هاي فراواني مواجه ساخته است. اين تحوالت منشاء بسياري از پيامدهاي اجتماعي در جهان بـه خصـوص    دگرگوني
 .در كشورهاي در حال توسعه شده است

پديـده كودكـان كـار     ،به ويژه در كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافتـه  نوظهور هاي اجتماعي پديدهاين يكي از 
شرايط خاص كودكان كار به گونه اي است كه بي توجهي و غفلت نسبت به اين مسئله ميزان معضـالت و  باشند.  مي

دهد شرايط زندگي كودكان كار از جملـه دوري از نهادهـاي اجتمـاعي و     هاي اجتماعي را در آينده افزايش مي آسيب
كنـد   براي انحرافات اجتماعي تبديل مي حمايتي به گونه اي است كه آنها را به مستعد ترين و در دسترس ترين افراد

يكـي از گروههـاي در معـرض اعتيـاد،      . )1383دهد (تاجيـك،  و سالمت و امنيت جامعه را در معرض خطر قرار مي
بايستي همراه با اين واقعيت به حساب آيد كه آنان نسـبت بـه بزرگترهـا     هاي كودكان كار واناييباشند. ت كودكان كار مي

    دهند.   ي دارند و كارفرما به ندرت اين واقعيت را مورد نظر قرار ميظرفيت و نياز ديگر
توانند باعـث رشـد و تعـالي آنهـا شـوند و زمينـه        مربيان با هويت بخشي به كودكان به خصوص كودكان كار مي

 مناسب براي پيشگيري از اعتياد را در آنها پايه گذاري كنند. 

ست بلكه به منزله چند نفر است كه بـراي توسـعه نقـش خـود     ، يك شخص يك نفر نينظريه هويت اجتماعيدر 
بعنوان عضوي از گروه مسئول مي باشد. زمينه هاي متفاوت اجتماعي ميتوانند فرد را به تفكـر ،احسـاس و عمـل بـر     

هويتهـاي  "، از   "سـطح  خـود   "اساس يك خود  شخصي، خـانوادگي ويـا ملـي برانگيزاننـد.  يـك فـرد مجـزا از        
انه برخوردار است. هويت اجتماعي خود پنداره فردي  كه آن   از ادراك فرد نسبت به عضـويت در  چندگ "اجتماعي

). به عبارت ديگر ميتوان گفت: ادراك فردي از آنچـه بعنـوان   1،2002گروههاي اجتماعي ناشي ميشود (هوگ و واگان
اسـت. ايـن موضـوع متمـايز از      تعبير ميشود، است، ادراكي كه به همراه عضويت در  يك گروهي دروني شـده  "ما"

هويت فردي است كه به دانش فرد از خود  اشاره دارد، كه اين دانش مشـتق از خصوصـيات منحصـربفرد او اسـت.     
نمايـد، عمـل   اظهار مينمايد كه عضويت در گروه، طبقه بندي خود در درون گروه را ايجاد مي نظريه هويت اجتماعي

) نشان دادند، اينكه افراد خـود  1986(  2لطف  قرار ميدهد. مثالً ترنر و تاجفلبه صورتهايي كه گروه خودي را  مورد 
بندي كنند براي هدايت آنها به طرفداري از گروه كافي است. پس از طبقـه بنـدي، افـراد بـه      را عضوي از گروه طبقه

ه دسـت آوردن عـزت   واسطه متمايز نمودن جنبه درون گروهي خود از برون گروهي ودر برخي ابعاد ارزشي، براي ب
 "مـا "نمايند. اين تالش نشانگر آنست كه احساس افراد از هويت خودشـان ترجيحـا در كلمـه    نفس مثبت تالش مي

. و بعد از اين طبقه بندي افراد در پي دستيابي يك  خود پنـداره مثبـت هسـتند و ايـن را از     "من"شود تا تعريف مي
بـا   ورند.آيك موضوع ارزشمند بدست ميبرون گروهي  در رابطه با  طريق تمايز مثبت اعضاء درون گروهي از افراد

ايجاد يك هويت بخشي  اجتماعي ساده ممكن است بتوان نگرش افراد را نسبت بـه مـواد مخـدر منفـي نمـود و بـا       

                                                 
1  Hogg & Vaughan 
2  Tajfel & Turner 
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كمترين هزينه چه بسا مشكالت بزرگي را از پيش رو جامعه برداشت و در پيشرفت و ارتقاي آن قـدم گذاشـت.  در   
،  "عضو گروه پيشگيري"با گرفتن هويت  ،شود. به عبارتي فرد درگير مي "هويت"و  "خود"راتژي هويت بخشي، است

 ضـمناً  هويت اجتماعي فرد تغيير كرده،  و فرد خود را در يك گروه ارزشمند ميابد؛  و عزت نفس بهتري پيدا ميكند.
، كنـد  مي ن در رابطه با مصرف نكردن مواد مخدر فعاليتاگر در اين راستا از انان خواسته شود  در مسير توجيه ديگرا

عالوه  نيز صورت ميگيرد، و در راستاي توجيه ديگران خود فرد نيز توجيه ميشود. يا خود اقناعي اقناع خودزادنوعي 
  بر اين  در اين راستا عزت نفس فرد نيز بهبود مييابد. 

اسـت    ه خود يا قضاوت شخص در مورد ارزش خـود ارزشيابي فرد درباردر اين پژوهش  منظور از عزت نفس 
در خصـوص توانمنـدي، معنـاداري، و  ارزش     است كه در قالب نگرشهايي كه فرد نسبت به خود دارد، و باورهايي 

  . )1967، 1اسميت-كوپر( خود دارد، تعريف ميشود
در ايـن   .نامنـد   پذيري مـي  يررا سالهاي تأث )يسالگ 20ـ 35و جواني ( سالگي) 12ـ  19هاي دوران نوجواني ( سال

سنين نوجوانان و جوانان براي پذيرش نظرها و ديدگاههاي جديد آماگي بيشتري دارند بـه ويـژه اينكـه آنـان تمايـل      
به همين سبب اگر منبع پيام واجد ويژگيهاي يك الگـوي نمونـه تيپيـك جـذابيت، اثـر       .زيادي براي الگوگيري دارند
در مطالعـه اي كـه   .  كننـد   باشد، نوجوانان و جوانان به سرعت با او همانندسـازي مـي  . ..پرستيژ، مهم بودن، دانايي و

 و) در تعيين عوامل خطر نسبي سوء استفاده از دار1381سراجي خرمي، ،به نقل از  1992( 2هاريت و توسط سوادي
يـك  همچنـين   .ن بودمصرف دارو توسط همتايا، عمده ترين و مهمترين پيش بيني كننده در نوجوانان صورت گرفت

   .)1381(سراجي خرمي، بدست آمد رابطه مثبت معني داري بين اضطراب و مصرف 
در خصوص پيشگيري از مواد مخدر و مداخالت شناختي رفتاري به طور كلي بسياري از پژوهشگران بر اهميت 

 )،1388( پاالهنـگ  ،)1374(اديـب،   هـاي  در پـژوهش ايـن اهميـت   به عنوان نمونه يا ارتقاء عزت نفس تاكيد دارند، 
، مشهود است. تنها برخي از پژوهشگران بر اهميت هويت هـاي اجتمـاعي تاكيـد    )1384قهرمانلو( ، )1383قرباني، (

  ورز ند.مي
) در پـژوهش  2010( 3ورزند. كراپتـري، هاسـلم و پسـتمس   تنها افراد خاصي بر اهميت هويت اجتماعي تاكيد مي

هاي در معرض استيگما (بدنامي)  ه اين نتيجه رسيدند كه هويت بخشي به گروهخود در مورد هويت بخشي گروهي ب
تـر نمـوده و    كند زيرا افراد گروه را در برابر استرس مقاوم به مانند سپري در مقابل تأثيرات نابهنجار استيگما عمل مي

گرفتن نقشهاي اجتمـاعي  ه نتيجه گرفت كدرپژوهشي  نيز، )1388( سردارآباديدهد.   حمايت اجتماعي را افزايش مي
تأثير هويت كه مبناي آن عضـويت   )1383(در پژوهش فرهادي، شود. عزت نفس مثبت و خودپنداره مي باعث ارتقاء

آموزان كه در فعاليت  پذيري دانش بين عزت نفس و مسئوليت نشان داد كهپژوهش . اين در گروه است نشان داده شد
 همچنـين  دار آماري مشـاهده گرديـد.   كنند تفاوت معني ايي كه شركت نميكنند و آنه آموزي شركت مي شوراي دانش

دار مشـاهده   آمـوزي تفـاوت معنـي    آموزان دختر و پسر شركت كننده در فعاليت شواري دانـش  بين عزت نفس دانش
 داري مشاهده نگرديد.   پذيري بين آنها تفاوت معني گرديد ولي از لحاظ مسئوليت

                                                 
1  Coopersmith 
2 Swady and Hariet 
3 Crabtree, Haslam  & Postmes 
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و پيشـگيري   عزت نفس تغيير هويت اجتماعي، بهبود هاي محدود در رابطه با شيوه هاي با در نظر گرفتن پژوهش
(عضويت در گـروه  هويت بخشي ه مداخلتاثير  به مقايسهتا بر آن شديم از مواد مخدر بر اساس هويت هاي گروهي 

هاي ازمايش بـا دو  پيشگيري از مواد مخدر) بر عزت نفس و تغيير نگرش به مواد مخدر بپردازيم. عالوه بر اين گروه
رفتاري اجرا شد، يكي از گروهها در حد حداقل و ديگري در حد عادي مـداخالت شـناختي    –نوع مداخله شناختي 

   دريافت نمود. و فرضيات مهم اين پژوهش عبارتند از:
 راهبرد هويت بخشي بـا اقنـاع خـود زاد غنـي شـده      -نگرش به اعتياد در سه گروه بعد از مداخالت مذكورالف: 

ومداخالت شناختي رفتاري عادي، راهبرد هويت بخشي با اقناع خودزاد غنـي شـده و مـداخالت شـناختي رفتـاري      
  . تفاوت معنا داري دارد -حداقل و گروه گواه 

راهبرد هويت بخشـي بـا اقنـاع خـود زاد غنـي شـده بـا        ، عزت نفس در سه گروه بعد از مداخالت مذكورب:   
مـداخالت شـناختي رفتـاري     ، راهبرد هويت بخشي با اقناع خودزاد غنـي شـده و  مداخالت شناختي رفتاري حداقل

  تفاوت معنا داري دارد.، عادي و گروه گواه

 روش

 دو گروه آزمايشي و يك گروه كنتـرل شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون، پس آزمون با  : اين مطالعهطرح پژوهش
ت كـه در دو قالـب راهبـرد هويـت بخشـي بـا مـداخالت        دراين پژوهش متغير مستقل نحوه مداخله بوده اس. است

(حداقل و عادي) صورت گرفته است و متغيرهاي وابسته عبـارت از نگـرش    همراه با اقناع خود زاد اختي رفتارينش
متغيرهاي مزاحم عبارت بودنـد از ديگـر مـداخالت انجـام شـده در مراكـز و روش        باشد. مي به اعتياد و عزت نفس

  .روي آنها وجود نداشت يترلكن كه  يفرهنگي در محله زندگي كودكان كار و همچنين افراد فعال تنوع، تربيت آنها
به صورت  ارائه داستانها، كتب و اطالع رساني در رابطه  مداخالت شناختي رفتاري  در اين پژوهش روش اجرا:

فت. در كنـار آن اعضـاء بايـد بـه     با مواد مخدر و اهميت فعاليت و كارهاي نيك مثل مقابله با مواد مخدر صورت گر
نام دارد مبـادرت ميورزيدنـد، و مـورد تشـويق      "اقناع خود زاد"اقناع ديگران در خصوص عدم گرايش به اعتياد، كه 

هويت بخشي با اقناع خود زاد غني شده با مداخالت شـناختي  قرار مي گرفتند. مداخالت  شناختي رفتاري در گروه 
مـداخالت شـناختي    هويت بخشي با اقناع خـود زاد غنـي شـده و   را شد، و در گروه عادي در پنج جلسه اجرفتاري 

  در سه جلسه اجرا شد.  رفتاري حداقل
بـا توجـه بـه     باشـد.  مـي  1388ساله شهر تهـران در سـال    14تا  12اين تحقيق كودكان كار  جامعه :آماري نمونه
پراكنده بودن آنها از نمونه در دسترس اسـتفاده   و مناسب كودكان كاردهي  هاي موجود از قبيل عدم سامان محدوديت

نفر  47تعداد افراد نمونه مورد پژوهش رفته شد. شد و از مراكزي كه سعي در سازمان دادن اين كودكان دارند بهره گ
   به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل قرار گرفتند.كه ساله بود.  14تا  12كودكان شامل 

  و آزمون عزت نفس به شرح زير استفاده شد: آزمون نگرش به اعتيادجهت سنجش متغيرها از پژوهش: ابزار هاي
 .سـاخته شـده اسـت   ) 1389،  به نقل از تاجيك 1388(اين آزمون توسط جعفري روشن : آزمون نگرش به اعتياد

زمون ضريب آلفاي كرونبـاخ  آ اين در پژوهش حاضر به منظور محاسبه اعتبار. باشد اين آزمون داراي هفت سؤال مي
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داراي    آزمـون  اسـت. ايـن    نشانگر همگوني دروني خوب سـؤاالت  ، كه بدست آمد 648/0االت برابر ؤبراي كل س
    روايي محتوايي تشخيص داده شده است.

و اعتبـار و روايـي آن     اين پرسش نامه در آمريكا توسط آليس پوپ سـاخته شـد  : آزمون عزت نفس آليس پوپ
اس يـ ) مق5و بـراي انـدازه گيـري (    داردسؤال  60. پرسش نامه ) ارزيابي شده است1373ري و رمضاني، (غفاتوسط 

مقياس يك مقياس دروغ سنج در آن به كار رفتـه اسـت. هـر كـدام از      پنجشود. عالوه بر  عزت نفس به كار برده مي
مقيـاس عمـومي   مقياسـهاي آن   ه است.دارند. كه به صورت پراكنده در پرسش نامه گنجانده شد» ده سؤال« ها مقياس

 -5 مقياس خانواده (عزت نفس خـانواده)  -4) مقياس جسماني (بدني -3 مقياس تحصيلي (عزت نفس تحصيلي)-2
آزمون را با روش همسـاني درونـي    است. اعتبار مقياس دروغ سنجي -6، و  مقياس اجتماعي (عزت نفس اجتماعي)

  شده است. گزارش 86/0

  ها يافته
نشـانگر   1نتايج جدول ارائه شده است. 1و انحراف استاندارد نمرات عزت نفس  در سه گروه در جدول  ميانگين

هاي آزمايش و گواه وجود ندارد، هر  گروه عزت نفس آن است كه در مرحله پيش آزمون تفاوت چنداني بين ميانگين
ا در مرحله پس آزمون ميانگين نمرات چند كه عزت نفس گروه آزمايش دوم كمي پايين تر از دو گروه ديگر است ام

  عزت نفس در سه گروه افزايش يافته است هر چند كه اين افزايش در دو گروه آزمايشي بيشتر از گروه گواه است. 
  هاي توصيفي نمرات عزت نفس در دو گروه آزمايش و گروه گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون شاخص -1جدول 

 

زاد(اقناع خودگروه آزمايش
با مداخالت شناختي و 

 n=7رفتاري عادي)

(اقناع خودزاد با گروه آزمايش
مداخالت شناختي و رفتاري 

  n=11حداقل)

  گروه گواه
14=n 

 ميانگين
انحراف
 استاندارد

 ميانگين انحراف استاندارد ميانگين
انحراف 
 استاندارد

  71469/7 8575/64  67284/8 2727/59 15329/8 1429/66  پيش آزمون
  17750/7 1429/66  37742/10 0909/68 69290/9 4286/71  پس آزمون

  
هاي توصيفي مربوط به نمرات نگرش نسبت به مواد در دو گروه آزمايش (گـروه اول كـه تحـت برنامـه      شاخص

آموزشي اقناع خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري عادي قرار گرفته بود و گروه دوم كه تحت برنامه آموزشي اقنـاع  
خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري حداقل قرار گرفته بود ه) و گروه گواه (گروهي كه هـيچ آموزشـي را دريافـت    

  ارائه شده است. 2نكرده بود) در مراحل پيش آزمون و پس آزمون محاسبه شد و نتايج در جدول 
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  در مراحل پيش آزمون و پس آزموننترل ها ي آزمايش و كهاي توصيفي نمرات نگرش نسبت به مواد در گروه  شاخص - 2جدول 

 

(هويتاولگروه آزمايش
و  اقناع خودزاد بخشي با

مداخالت شناختي و رفتاري 
 n=7عادي)

(هويت دومگروه آزمايش
و  اقناع خودزاد بخشي با

مداخالت شناختي و رفتاري 
  n=11حداقل)

  گروه گواه
14=n 

 ميانگين
انحراف
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 

 ندارداستا
 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

  34501/4  4286/9  11010/3 4545/9 71825/1 5714/8  پيش آزمون
  48930/4  0000/10  34840/1 2727/8 9759/0 4286/7  پس آزمون

  
 نگرش نسبت بـه مـواد در   نشانگر آن است كه در مرحله پيش آزمون تفاوت چنداني بين ميانگين 2نتايج جدول 

در گروه آزمايش اول كمي پـايين تـر از دو   نگرش نسبت به مواد گواه وجود ندارد، هر چند كه  هاي آزمايش و گروه
دردو گـروه آزمـايش كـاهش يافتـه     نگرش نسبت به مواد گروه ديگر است، اما در مرحله پس آزمون ميانگين نمرات 

نگرش نسبت بـه مـواد نشـانگر     است اما در گروه گواه كمي نيز افزايش يافته است . قابل ذكر است كه افزايش نمره
  نگرش مثبت به اعتياد و كاهش نمره نگرش نسبت به مواد نشانگر نگرش منفي نسبت به مواد است. 

به منظور بررسي تاثيراجراي راهبرد هويت بخشي غني شده بـا مـداخالت شـناختي رفتـاري در دو شـكل اقنـاع       
با مداخالت شناختي رفتاري حداقل بر نگرش نسبت بـه  خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري عادي و اقناع خودزاد 

در دو گـروه آزمـايش و گـروه    نگرش نسبت به مواد داشتن اثر نمرات پيش آزمون  مواد كودكان كار، براي ثابت نگه
از آزمون آماري تحليل كوواريانس استفاده شد. نتايج نگرش نسبت به مواد گواه و بررسي تفاوت نمرات پس آزمون 

  ارائه شده است. 3در جدول 
در دو گروه آزمايش راهبرد هويت بخشي  غني شده با  نگرش نسبت به موادنتايج تحليل كواريانس براي نمرات  - 3جدول

  مداخالت شناختي رفتاري عادي و حداقل و گروه گواه

 منابع تغيير
مجموع
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

F 

  ***247/66  959/200 1 959/200 پيش آزمون
  **303/4  053/13 2 107/26 گروه
   033/3 28 937/84  خطا

   31 219/322 كل
***P<0.001       **P<0.01       *P<0.05 
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در سه گروه بعد از نگرش نسبت به مواد  محاسبه شده براي نمرات پس آزمون Fمقدار  3با توجه به نتايج جدول
). در نتيجه بين ميانگين نمرات پـس  P> 107/26 =)2.28 (F , 05/0( ثابت نگه داشتن اثر پيش آزمون معنا داراست

نتايج آزمون در سه گروه با ثابت نگه داشتن اثر پيش آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد. نگرش نسبت به مواد آزمون 
نگرش بين  ارائه شده است و نشانگر آن است كه 4ها در جدول  براي مقايسه تفاوت بين زوج ميانگين  LSDتعقيبي

هـاي دو گـروه    تفاوت معنا دار وجود دارد امـا بـين ميـانگين    نسبت به مواد در دو گروه آزمايش نسبت به گروه گواه
توان نتيجه گرفت كه نگرش نسبت به مواد در دو گروه آزمايشي كه  بنابراين ميآزمايش تفاوت معنا دار وجود ندارد. 

ع خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري عادي و اقناع خودزاد با مداخالت تحت آموزش برنامه پيشگيري از اعتياد اقنا
انـد كـاهش يافتـه     شناختي رفتاري حداقل قرار گرفته بودند نسبت به گروه گواه كه اين آمـوزش را دريافـت نكـرده   

دهـد كـه    هاي تعديل شده سه گروه نشان مي مقايسه ميانگين است.اما بين دو گروه آزمايش تفاوت معناداري نيست.
) نسـبت بـه گـروه    M=12/8) و گروه آزمايش دوم (M=94/7ميانگين نگرش نسبت به مواد در گروه آزمايش اول (

آموزش برنامه پيشگيري از اعتياد بنابر اين فرضيه پژوهش مبني بر اينكه ) كاهش معنادار داشته است. M=87/9گواه (
  شود.  يشود، تأييد م موجب كاهش نگرش مثبت  نسبت به مواد مي

  ي نگرش به مواد در سه گروهها نتايج آزمون تعقيبي براي تفاوت ميانگين -4 جدول

(I) گروه  (J) گروه 
تفاوت 

(I-J) ها ميانگين
خطاي استاندارد

 846/0 -184/0 آزمايش دوم آزمايش اول

 810/0 * -931/1 گواه آزمايش اول

 702/0 * -747/1 گواه آزمايش دوم

***P<0.001       **P<0.01       *P<0.05 
  

كه آموزش در گروه آزمايش اول چنان تأثيري داشت كه بعضي از اعضاي گروه بيان كرده اند كه  قابل توجه است
خواهند به عنوان فردي كه راهنما و معلم است در جهت پيشگيري از اعتياد قـدم بـردارد و عليـه اعتيـاد      خودشان مي

جالب توجه اين است كه گروه گواه درهمين زمان حتي نگرش نسـبت بـه مـواد     هايي را به ديگران بدهند. و آموزش
رسد اگر هيچگونـه مداخلـه اي صـورت نگيـرد      مخدر مثبت تر شده است و اين موضوع جاي تامل دارد. به نظر مي

  شود. احتماالً كودكان كار به صورت فزاينده نگرششان نسبت به مواد مخدر مثبت مي
برنامه آموزش برنامه پيشگيري از اعتياد در دو شكل اقناع خودزاد بـا مـداخالت شـناختي     به منظور بررسي تاثير

ثابـت نگـه داشـتن     رفتاري عادي و اقناع خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري حداقل بر عزت نفس نوجوانان، براي
عزت نفس پس آزمون  در دو گروه آزمايش و گروه گواه و بررسي تفاوت نمراتعزت نفس اثر نمرات پيش آزمون 

  ارائه شده است. 5از آزمون آماري تحليل كوواريانس استفاده شد. نتايج در جدول 
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در دو گروه آزمايش راهبرد هويت بخشي غني شده با مداخالت  عزت نفسنتايج تحليل كواريانس براي نمرات  - 5 جدول
  شناختي، رفتاري عادي و حداقل وگروه گواه

 منابع تغيير
مجموع

 وراتمجذ
 درجه آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F  

 ***910/64 079/1614 1 079/1614 پيش آزمون

 **834/5 065/145 2 129/290 گروه

   8 28 259/696 خطا

   31 969/2440 كل
***P<0.001       **P<0.01       *P<0.05 

  
در سه گـروه بعـد از ثابـت     عزت نفس محاسبه شده براي نمرات پس آزمون Fمقدار  5 با توجه به نتايج جدول

). در نتيجه بين ميانگين نمرات پس آزمون  P> 834/5 =)2.28  (F , 01/0نگه داشتن اثر پيش آزمون معنا داراست (
در   LSDنتايج آزمون تعقيبي .در سه گروه با ثابت نگه داشتن اثر پيش آزمون تفاوت معنا دار وجود داردعزت نفس 

عزت نفس ارائه شده است و نشانگر آن است كه بين  6ها در جدول  ين زوج ميانگينبراي مقايسه تفاوت ب 6جدول 
هاي دو گروه آزمايش و نيز گـروه   تفاوت معنا دار وجود دارد، اما بين ميانگين گروه آزمايش دوم نسبت به گروه گواه

ت كـه عـزت نفـس در دو گـروه     توان نتيجه گرفـ  بنابراين مي آزمايش اول با گروه گواه تفاوت معنا دار وجود ندارد.
آزمايشي كه تحت آموزش برنامه پيشگيري از اعتياد اقناع خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري حـداقل قـرار گرفتـه    

هاي تعـديل شـده    مقايسه ميانگين بودند نسبت به گروه گواه كه اين آموزش را دريافت نكرده اند افزايش يافته است.
) افـزايش  M=64/64) نسبت به گروه گواه (M=70/71در گروه آزمايش دوم (نفس عزت نشان مي دهد كه ميانگين 

عـزت  آموزش برنامه پيشگيري از اعتياد موجـب افـزايش   بنابر اين فرضيه پژوهش مبني بر اينكه معنادار داشته است. 
  شود.  شود، تأييد مي مينفس 

  در سه گروه ي عزت نفسها نتايج آزمون تعقيبي  براي تفاوت ميانگين - 6 جدول

(I) گروه  (J) گروه 
تفاوت 

(I-J) ها ميانگين
خطاي استاندارد

 53/2  -95/2 آزمايش دوم آزمايش اول

 31/2 108/4 گواه آزمايش اول

 107/2 **062/7 گواه آزمايش دوم

***P<0.001       **P<0.01       *P<0.05 
  

دوم كه مـداخالت شـناختي رفتـاري حـداقل      آزمايشعزت نفس گروه    معنادار البته قابل ذكر است كه افزايش
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شايد به اين علت باشد كه آنها در فضـا و مكـان اصـلي و مركـزي انجمـن       در مفايسه با گروه گواه  دريافت كردند،
  ، بيشتر به نقش مهم خود در زمينه پيشگيري از اعتياد توجه نمودند و مورد تشويق و توجه قرار گرفتند.اندبوده

  بحث
تفـاوت معنـا دار    نگرش نسبت به مواد در دو گروه آزمايش نسبت به گروه گواهبين اي پژوهش نشان داد يافته ه

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      بنـابراين مـي  هاي دو گروه آزمايش تفاوت معنا دار وجود ندارد.  وجود دارد اما بين ميانگين
ري از اعتياد اقنـاع خـودزاد بـا مـداخالت     نگرش نسبت به مواد در دو گروه آزمايشي كه تحت آموزش برنامه پيشگي

شناختي رفتاري عادي و اقناع خودزاد با مداخالت شناختي رفتاري حداقل قرار گرفته بودند نسبت به گروه گواه كـه  
اين آموزش را دريافت نكرده اند، به صورت معنا داري  منفي شده است.اما بين دو گروه آزمايش تفـاوت معنـاداري   

در دو گروه با مداخالت شناختي رفتاري عادي و حداقل  نگرش به اعتياد  به  اندازه مشابهي تغيير  نيست. به عبارتي
  و منفي شده است، و هر دو تفاوت معناداري با گروه گواه داشته اند. 

در اين زمينه پژوهشي كه به صورت مستقيم  نگرش به اعتياد را پس از استراتژي هويت بخشي مورد مطالعه قرار 
د وجود نداشته است، با اين حال پژوهشهاي مرتبط با هويت گروهي مويد  اهميت استراتژي هاي هويت بخشـي  ده

بندي كنند براي هدايت  ) نشان دادند، اينكه افراد خود را عضوي از گروه طبقه1986است. براي نمونه ترنر و تاجفل (
د به واسطه متمايز نمودن جنبه درون گروهـي خـود از   آنها به طرفداري از گروه كافي است. پس از طبقه بندي ، افرا

برون گروهي ودر برخي ابعاد ارزشي، براي به دست آوردن عزت نفس مثبت تـالش مينماينـد. ايـن تـالش نشـانگر      
  . "من"شود تا تعريف مي "ما"آنست كه احساس افراد از هويت خودشان ترجيحا در كلمه 

نفس در سه گروه بعد از مداخالت مذكور، راهبرد هويت بخشي بـا   عزتهمچنين يافته ها ي پژوهش نشان داد 
 اقناع خود زاد غني شده با مداخالت شناختي رفتاري حداقل، راهبرد هويت بخشي بـا اقنـاع خـودزاد غنـي شـده و     

ن براي مقايسه تفـاوت بـي  نتايج آزمون تعقيبي مداخالت شناختي رفتاري عادي و گروه گواه، تفاوت معنا داري دارد. 
تفـاوت معنـا دار وجـود     عزت نفس دو گروه آزمايش نسبت به گـروه گـواه  ها نشانگر آن است كه بين  زوج ميانگين

  هاي دو گروه آزمايش و نيز گروه آزمايش اول با گروه گواه تفاوت معنا دار وجود ندارد.  دارد، اما بين ميانگين
ايشي كه تحت آمـوزش برنامـه پيشـگيري از اعتيـاد     توان نتيجه گرفت كه عزت نفس در دو گروه آزم بنابراين مي

هـاي   مقايسـه ميـانگين   قرار گرفته بودند نسبت به گروه گواه كه اين آموزش را دريافت نكرده اند، بهتر شـده اسـت.  
در گروه آزمايش دوم نسبت به گروه گواه  افزايش معنـادار داشـته   عزت نفس تعديل شده نشان مي دهد كه ميانگين 

انچه اهميت نجاست كه اين گروه اموزشهاي شناختي كمتري نسبت به گروه اول دريافت نمودند. پس جالب اياست.
، و تشويقها ي مربوط به ايـن نقـش گيـري  در محـل      بيشتري داشت، تاثير عضويت در گروه پيشگيري از اعتياد بود

  . برگزاري دوره، و احساس عميق ارزشمندي اين نقش بود
پژوهشگران بر اهميت مداخالت شناختي رفتاري بر عزت نفس تاكيد دارند، به عنوان نمونه اين با اين حال بسياري از 

  )، مشهود است. 1384قهرمانلو( )، 1383)، قرباني، (1388، پاالهنگ ()1374(اديب، هاي  اهميت در پژوهش
كه بين عـزت نفـس و    )،  دريافت1383فرهادي (تنها برخي پژوهشها بر اهميت نقشهاي اجتماعي تاكيد داشتند. 
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كنند تفاوت  كنند و آنهايي كه شركت نمي آموزي شركت مي آموزان كه در فعاليت شوراي دانش پذيري دانش مسئوليت
دار آماري وجود دارد، و نتايج اين پژوهش با پزوهش حاضـر همسـو اسـت. همچنـين ديـده شـده اسـت كـه          معني

مورد هويت بخشي گروهي به اين نتيجه رسيدند كه هويـت   ) در پژوهش خود در2010كراپتري، هاسلم و پستمس (
  كند هاي در معرض استيگما (بدنامي) به مانند سپري در مقابل تأثيرات نابهنجار استيگما عمل مي بخشي به گروه

عزت نفس نياز چنداني به مـداخالت  با نتايج اين پژوهش ميتوان نتيجه گرفت كه در پيشگيري از اعتياد و ارتقاء 
  شود. تي و رفتاري فزاينده نيست، و گرفتن نقشهاي اجتماعي باعث ارتقاءعزت نفس مثبت و خودپنداره ميشناخ

با توجه به محدوديتها ي اين تحقيق كه شامل در دسترس بودن نمونه و قرارنداشتن كودكـان كـار در يـك طبقـه     
بنـدي   شواري جمـع آوري وطبقـه  هابه دليل مشكالت كاري و خانوادگي و د تحصيلي عدم همكاري و ريزش نمونه

كودكان كار و نيز تفكيك كودكان خياباني از كودكان كار، انجام پژوهشهاي مشابه با حجم نمونه بزرگتر و با شـرايط  
  شود تا نتايج نيز قابل تعميم باشند. انتخاب تصادفي پيشنهاد مي
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  منابع
، دانشـكده روانشناسـي و علـوم    نفس نوجوانـان  بررسي رابطه مشاوره گروهي در باالبردن عزت .)1374( .اديب، ن

  تربيتي دانشگاه عالمه طباطبائي كارشناسي ارشد.
ارزيابي ومقايسه ميزان خالقيت دربين كودكان پسردوره ابتدائي خانه كودك محله شـوش بـا    ).1383تاجيك، م. ا. (

؛ دانشكده روانشناسـي و علـوم   ائيساله شهر قرچك دانشگاه عالمه طباطب 10-9دانش آموزان پسر سال سوم ابتدائي 
 تربيتي، كارشناسي. 

، بر نگرش به اعتياد و عزت نفـس  تأثير استراتژي هويت بخشي و مداخاالت شناختي رفتاري ).1389تاجيك، م. ا. (
 كودكان كار پسر و دختر تهران. دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مركزي، كارشناسي ارشد.

، مجلـه  تاثير آموزشهاي روانشناختي در عزت نفس و هوشـبهر كودكـان و نوجوانـان    بررسي .)1388( پاالهنگ، ح.
  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد.

، عـزت نفـس و قضـاوت    بررسي اثربخشي درمان اعتياد بـر وضـعيت سـالمت روانـي     .)1381( سراجي خرمي، ن.
 ول.اخالقي معتادان به مواد مخدر، واحد فرهنگي و پيشگيري بهزيستي شهرستان دزف

رفتاري و واقعيت درماني به شـيوه گروهـي بـر افـزايش     -مقايسه اثربخشي درمان شناختي .)1388م. ( سردارآبادي،
، دانشـگاه فردوسـي مشهد،دانشـگده علـوم تربيتـي و      ميزان عزت نفـس نوجوانـان بـي سرپرسـت و بـد سرپرسـت      

  روانشناسي، كارشناسي ارشد. 
ي آرمون پنج مقياسي كودكان و نوجوانان اليس پوپ براي دانش آموران هنجارياب ).1373غفاري، ا. و رمضاني، خ. (

  . پايان  نامه كارشناسي ارشد،  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي.دبيرستاني شهر تهران
انـش  برررسي تاثير فعاليت در شوراي دانش آموزي بـر عـزت نفـس و مسـئوليت پـذيري د      .)1383( .فرهادي، ش

، دانشگاه تربيت معلم تهـران، دانشـكده روانشناسـي و علـوم     دولتي) شهرستان كرج-آموزان مدارس راهنمايي(عادي
  تربيتي، كارشناسي ارشد.

رفتـاري بـر عـزت نفـس نوجوانـان بـي سرپرسـت مقـيم         -درماني شـناختي  بررسي نقش گروه .)1383.( حقرباني، 
  گروه روانشناسي باليني، كارشناسي ارشد.  لوم بهزيستي و توانبخشي،، دانشگاه عهاي شبانه روزي بهزيستي خوابگاه

بررسي رابطه بين عملكرد خانواده با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره  .)1383-84قهرمانلو، ح. (
 . دانشگاه آزاد اسالمي تهران. راهنمايي شهر اسفراين
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