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 مجله پرستاري و مامايي تبريز  

31-39ص ) 1389 تابستان( 18شماره     

  آموزان دوره راهنماييدر دانش »نه گفتن«تأثير مداخالت مدرسه محور بر مهارت 
  

 دانشكده پرستاي و مامايي مراغه كارشناس ارشد پرستاري،: پروانه عزت آقاجري

 )نويسنده رابط(ز شكده پرستاري و مامايي تبريدكتراي پرستاري، استاديار دان :سوسن وليزادهدكتر 

Emaile:Valizadeh Sousan13@gmail.com 
  كارشناس ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي تبريز: ئيليامهناز جبر

 ، استاديار دانشكده پزشكي زنجانمتخصص اعصاب و روان: فرهاد طارميان دكتر

 استاديار دانشكده پزشكي تبريزدكتراي فيزيولوژي،  :مرتضي قوجازادهدكتر 

    دانشكده پرستاري و مامايي مراغه كارشناس دامپروري، :ايوب پوررستم 

 6/9/89 :پذيرش 25/7/89: دريافت

  چكيده 
   

بسـياري از رفتارهـاي خطـرزاي    . دهـد هاي محيطي متأثر شده، رفتارهاي خطرجويي را انجـام مـي  نوجوان به سرعت از محرك :مقدمه  

  . شوندعلت اصلي مرگ و مير جوانان و بزرگساالن هستند در طي نوجواني ايجاد و تقويت ميسالمت كه 

زنـدگي در محـيط    يهـا  مهـارت هاي رواني اجتماعي كودكان و نوجوانان مداخله از طريق آموزش ترين شيوه براي ارتقاي تواناييمناسب

است، از اين رو اين مطالعـه بـه منظـور تعيـين تـأثير       ها مهارتاين  آموزشي حمايت كننده يعني مدرسه است كه مهارت نه گفتن يكي از

  .آموزان دوره راهنمايي انجام گرفته استمداخالت مدرسه محور بر مهارت نه گفتن در دانش

موزان آنفر از دانش 417اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي پيش و پس آزمون با گروه كنترل است جامعه آماري آن را : مواد و روشها

ـ د كه به صورت تصادفي انتخاب و بعد از اجراي ادپايه دوم و سوم راهنمايي شهر مراغه تشكيل مي بـه دو گـروه كنتـرل و     آزمـون  شيپ

جلسه اجرا گرديد و در جلسه هشتم مهارت نه  7ي زندگي به مدت هامهارتهاي آموزشي براي گروه تجربي كالس. تجربي تقسيم شدند

براي سنجش مهارت نه گفتن از پرسشنامه تندرستي و رفتار سالم دكتر بوتوين اسـتفاده شـد و در   . ارزيابي قرار گرفتمورد  ها آنگفتن در 

مستقل و وابسته و مجذور كـاي مـورد تجزيـه تحليـل قـرار       tهاي آماري و آزمون SPSS\Ver 15ها با استفاده از نرم افزار نهايت داده

  .گرفت

به طوري ) P >01/0( تداش آزمون شيپداري با تفاوت معني آزمون پسدر گروه تجربي در  »نه گفتن«رت ميانگين نمرات مها :هايافته

 ميانگين و انحراف معيار تفاوت نمرات در پيش. كه بعد از انجام مداخالت مدرسه محور مهارت نه گفتن در گروه تجربي افزايش يافته بود

داري در مستقل تفـاوت معنـي   tآزمون . بود -04/0±53/5و در گروه كنترل  50/2±58/5مهارت نه گفتن در گروه تجربي  آزمون پسو 

) >001/0P(مهارت نه گفتن بين دو گروه مداخله و كنترل نشان داد  آزمون پسو  آزمون شيپميانگين و انحراف معيار تفاوت نمرات در 

تجربي افزايش قابل توجهي يافته و در گروه كنترل كاهش پيـدا   به عبارت ديگر در نتيجه اجراي مداخله، نمرات مهارت نه گفتن در گروه

  .كرده بود

عنوان ه پس اجراي اين برنامه ب. موثر بود ها آن »نه گفتن«ي زندگي در گروه تجربي بر مهارت هامهارتآموزش  :نتيجه گيريبحث و 

  .گرددعامل حفاظتي در پيشگيري از سوء مصرف مواد پيشنهاد مي

  سوء مصرف مواد /نه گفتن مهارت /آموزاندانش /دمات مدرسه محورخ :كلمات كليدي

  

 

 

    
  

  مقدمه

انتقـال   دوره و سـالگي  19تا  12دوره سني وجواني ن

-دوره گذر مرحلـه آسـيب   .از كودكي به بزرگسالي است

-نوجوان به سرعت از محـرك ). 1(پذيري و خطر است 

ويي را شود و رفتارهـاي خطرجـ  هاي محيطي متأثر مي

  ). 2(دهد انجام مي

  

گروه همساالن در دوره نوجواني از افـرادي تشـكيل   

شود كه از حيث سن تقويمي و عقلي به هم نزديـك  مي

-هستند و ميان خود يك وحدت ناگسستني ايجـاد مـي  

اجتمــاعي خاصــي و روش معينــي در  كننـد كــه وضــع 

شناختي اسـت  فشار گروه، فشاري روان .)3(زندگي دارد 
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  پروانه عزت آقاجري و همكاران /32

 

سته يا ناخواسـته از طريـق گـروه بـر اعضـا وارد      كه خوا

ــي ــرش  مــ ــا، نگــ ــا هنجارهــ ــود تــ ــا و شــ   هــ

). 4(بنـد گردنـد    رفتارهاي گروه را پذيرفته و به آن پاي

بسياري از رفتارهاي خطرزاي سالمت كه علـت اصـلي   

سـاالن هسـتند در طـي     گمرگ و ميـر جوانـان و بـزر   

ك رفتارهـاي خطرنـا  . شـوند نوجواني ايجاد و تقويت مي

-همانند استفاده از دخانيات، الكل و ساير مواد، فعاليـت 

هاي جنسي محافظت نشـده، رژيـم غـذايي نـامطلوب،     

هـا و  هاي جسمي و رفتارهايي كه با آسـيب عدم فعاليت

باشـند از جملـه ايـن    هاي غير عمدي همراه ميخشونت

 60دهنـد تقريبـاً   تحقيقات نشان مي ).5(رفتارها هستند 

ين مصرف مواد به دنبال تعارف دوسـتان  درصد موارد اول

 دهـد  يمنشان ) 1383(مطالعه طارميان ). 6( دهدرخ مي

كه ارتباط با دوستان مصرف كننده مـواد تأثيرگـذارترين   

ترين عامل خطر پيش بيني كننده مصـرف مـواد   و قوي

  ) .7(در نوجواني است 

سنيني كه بيشترين خطـر شـروع مصـرف سـيگار را     

هاي دوم و سوم راهنمايي اسـت  السدارند مربوط به ك

آنان دسترسي بيشتري به مـواد داشـته    ،در اين سن). 8(

شـوند  مصرف مواد دارد مواجه مـي  و با نوجواني كه سوء

مهارت قضاوت و قدرت تصميم گيـري نوجـوان در   . )9(

را در ارزيـابي دقيـق    هـا  آنحال رشد بوده، كه توانـايي  

ربـاره مصـرف   هاي منطقي دمخاطرات و تصميم گيري

نوجوانان، جمعيت هدف براي ). 10(كند مواد محدود مي

-برنامه). 5(هاي پيشرفت سالمت هستند آموزش برنامه

 1970و آغـاز دهـه    1960هاي آموزشي از اواخر دهـه  

يكـي  ). 3(انـد  يالدي در زمينه مواد اجرا و ارزيابي شدهم

از نكات كليـدي بحـث سـوء مصـرف مـواد توجـه بـه        

ــا ايــن  ييهــا مهــارت اســت كــه افــراد را در برخــورد ب

مطالعـات زيـادي نشـان    . )11(مشكالت توانمند سـازد  

زنـدگي بـر پيشـگيري و     يهامهارتاند كه آموزش داده

درمان مشكالت بهداشتي مانند سوء مصرف مواد اثرات 

دهـد كـه بـا    تحقيقات نشـان مـي   .رضايت بخشي دارد

سـيگار  هاي مدرسه محور ميـزان مصـرف   اجراي برنامه

د كـاهش يافتـه اسـت    و مصرف موا )12، 13، 14، 15(

ترين شيوه براي ارتقـاي  مناسب ).16، 17، 18، 19، 20(

هاي رواني اجتماعي كودكان و نوجوانان مداخلـه  توانايي

زندگي در محيط آموزشـي   يها مهارتاز طريق آموزش 

كـه مهـارت نـه    ) 21(حمايت كننده يعني مدرسه اسـت  

 .زندگي است يهامهارتن گفتن يكي از اي

-توانايي: زندگي عبارتند از يها مهارتطور كلي به  

هايي كه منجر به ارتقاي بهداشت رواني افـراد جامعـه،   

غنــاي روابــط انســاني، افــزايش ســالمت و رفتارهــاي  

بـه   هـا  مهـارت ايـن  . دگردنسالمتي در سطح جامعه مي

 مثبت عمل كرده، هم خودشان و كنند تاافراد كمك مي

هاي رواني ـ اجتماعي حفظ كـرده   هم جامعه را از آسيب

و سطح بهداشت رواني خويش و جامعه را ارتقا بخشـند  

)21.( 

شرقي در مسير ترانزيت مواد از شـرق   استان آذربايجان

بــه تركيــه و روســيه و ) فغانســتان و پاكســتانا( كشــور

ــرار دارد   ــايي ق ــورهاي اروپ ــي از  ). 22(كش ــه يك مراغ

. كـه آلـودگي اعتيـاد در آن بـاال اسـت     شهرهايي است 

دهـد كـه در ميـان    نشـان مـي  ) 1382(مطالعه جوانمرد 

كنندگان به مراكز معتـادان خـود معـرف، شـروع     مراجعه

، )23( اعتياد در سنين نوجواني و اوايل جواني بوده است

ــذا اجــراي مــداخالت پيشــگيرانه در ايــن شهرســتان   ل

از يـك   پژوهش حاضر بخشي. رسدضروري به نظر مي

 1388 -89تر است كه در سال تحصـيلي  مطالعه وسيع

با هدف بررسي تأثير مداخالت مدرسه محور بر مهـارت  

آمـوزان دوره راهنمـايي در شهرسـتان    نه گفتن در دانش

مراغه و پاسخ به اين سؤال كـه آيـا مـداخالت مدرسـه     

ــش  ــتن در دان ــه گف ــارت ن ــر مه ــور ب ــوزان دوره مح آم

  .انجام گرفته است يا نه،راهنمايي تأثيري دارد 

  

  مواد و روشها

پـس  يك مطالعه نيمه تجربي پيش و اين پژوهش  

آمـوزان دختـر و   است كـه دانـش   1لآزمون با گروه كنتر

پسر مشغول به تحصيل، در پايه تحصيلي راهنمايي دوم 

در شهرستان مراغـه جامعـه    1388 -89 و سوم در سال

د بـه ايـن   معيارهـاي ورو . نـد اددپژوهش را تشكيل مي

 ال، سـاكن بـودن در  سـ  12-16داشتن : پژوهش شامل

شهر مراغه، تحصـيل در مقطـع راهنمـايي در مـدارس     

                                                
1-Pretest- post test with control  

(comparison) group 
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  33.../تاثير مداخالت مدرسه محور 

 

 88 -89دخترانه و پسرانه شهر مراغه در سال تحصيلي 

. و تمايل براي شركت در مطالعه و رضايت والـدين بـود  

دانش آمـوزاني كـه در طـي مطالعـه از ادامـه تحصـيل       

هـاي  از يـك جلسـه از كـالس   انصراف دادند و يا بيش 

از ميـان   .آموزشي غايب بودنـد از مطالعـه خـارج شـدند    

 4مــدارس راهنمــايي دخترانــه و پســرانه شــهر مراغــه، 

مدرسه پسرانه به صورت تصادفي با  4مدرسه دخترانه و 

حجـم  . استفاده از جدول اعداد تصادفي انتخـاب گرديـد  

قل نمونه در هر پايه تحصيلي در دختران و پسـران حـدا  

آمـوزان  تعـداد كـل دانـش   . نفر در نظر گرفتـه شـد   30

بـود كـه    آمـوز دانش 442شركت كننده در اين پژوهش 

در گـروه   نفـر  228و  گـروه كنتـرل  در  نفـر  214تعداد 

در تمـام   آزمون شيپپس از اجراي . ندقرار داشتتجربي 

دو مدرسـه دخترانـه و دو   ( مدرسـه  4، ه انتخابيمدرس 8

. جـراي مداخلـه انتخـاب گرديـد    بـراي ا ) مدرسه پسرانه

تشـريح برنامـه، مـرور    : جلسه اول(هفت جلسه آموزشي 

، فراهم كردن زماني ژهيواهداف و ساختار گروه، اهداف 

 –ارتبـاط  : براي بيان نظرات دانش آمـوزان، جلسـه دوم  

اعتمـاد بـه نفـس، جلسـه     : فرايند ارتبـاط، جلسـه سـوم   

د، جلسه بحث در مورد افكار، احساسات و عملكر: چهارم

: ، جلســه ششــممســألهيــري و حــل تصــميم گ: پــنجم

: هاي رفتاري و نه گفتن، جلسه هفـتم ها، سبكبرچسب

در  )مروري از جلسات قبل، حق راي و فشار همسـاالن 

بحـث گروهـي، نقـش بـازي و      صورت بهگروه تجربي 

اي دو جلسـه  پرسش و پاسخ به مدت يك مـاه و هفتـه  

پـس آزمـون در تمـامي     بعد از اتمام برنامـه . اجرا گرديد

از كل شركت كننـدگان در   .مدارس انتخابي اجرا گرديد

آمـوز  دانـش  5آموز در پايه دوم و دانش 14، آزمون شيپ

 1، %) 6(  غايـب بودنـد   آزمون پسدر پايه سوم در روز 

آموز و يك دانش 15آموز پسر به علت سن باالي دانش

 3(زان آمـو نفر از دانش 6دختر به دليل ترك تحصيل و 

غيبت بيش از يـك   ليدل بهدر پايه دوم ) پسر 3دختر و 

  . ها حذف گرديدندجلسه از نمونه

از پرسشــنامه  »نـه گفـتن  «بـراي سـنجش مهـارت    

ايـن  . تندرستي و رفتار سالم دكتر بوتـوين اسـتفاده شـد   

نوع شيوه نه گفتن بود  5پرسشنامه شامل يك سناريو با 

ي شـده بـود و در   كه بر اساس مقياس ليكرت درجه بند

. ن استفاده شـد دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون از آ

ـ هنفر از اساتيد محتـرم   16ي پرسشنامه توسط يروا  أتي

تبريـز و كارشـناس    ييمامـا علمي دانشكده پرستاري و 

شناسـي اداره بهزيسـتي شهرسـتان مراغـه انجـام       نروا

 = 77/0پايايي ابزار با روش آلفاي كرونباخ برابر . گرفت

α ها، اطالعات با جهت تجزيه و تحليل داده .شد تعيين

و با كمك آزمـون   SPSS\Ver 15استفاده از نرم افزار 

  .بررسي شد مستقل tوابسته و  tآزمون آماري كاي دو، 

  

  يافته ها

دختـر   103%) 5/50(در اين پژوهش در گروه كنترل  

ــي  101%) 5/49(و  ــروه تجربــ ــر و در گــ  % )54(پســ

در گــروه . پســر شــركت داشــتند 98 )%46(دختــر و 115

نفـر   97%) 5/47(نفر در پايه دوم و  107%) 5/52(كنترل 

نفر در پايـه   121%) 8/56(در پايه سوم و در گروه تجربي 

در . نفر در پايه سـوم شـركت داشـتند    92%) 2/43(دوم و 

از نظر داشـتن دوسـتان سـيگاري در محـل     اين پژوهش 

%) 50( ركت كننـدگان در گروه كنترل نيمي از شـ زندگي، 

نفــر دوســت  90% ) 3/42(نفــر و در گــروه تجربــي  102

از نظـر داشـتن دوسـتان سـيگاري در     . سـيگاري داشـتند  

ــل، ــرل  فامي ــروه كنت ــروه  92%) 1/45(در گ ــر و در گ نف

از نظر . نفر دوست سيگاري داشتند 105%) 3/49(تجربي 

در گـروه   كالسـان،  هـم داشتن دوستان سيگاري در ميان 

نفـر   15%) 7(نفـر و در گـروه تجربـي     20%) 8/9(كنترل 

آزمـون كـاي دو اخـتالف    . سـيگاري داشـتند   يكالس هم

داري را بين دو گروه كنترل و تجربي از نظـر  يآماري معن

متغيرهاي جنس، پايه تحصيلي، داشتن دوستان سـيگاري  

نشـان   كالسـان  همدر محل زندگي، در فاميل و در ميان 

. آمـده اسـت   1سؤاالت در جدول ميانگين نمرات به . نداد

ـ دو گروه شيوه آوردن بهانـه و دور شـدن در    در هر  شيپ

ـ و تغيير موضوع صـحبت در گـروه تجربـي و     آزمون -يب

 پــسدر گـروه كنتــرل در  پيشــنهاد رد كــردن اعتنـايي و  

را داشـتند و شـيوه نـه     نمـرات  بيشترين ميـانگين  آزمون

ـ نسبت به  آزمون پس گفتن گروه تجربي در  ونآزمـ  شيپ

  . افزايش يافته است
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  پروانه عزت آقاجري و همكاران /34

 

  هاي نه گفتن در پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربي و كنترلميانگين نمرات شيوه: 1جدول 

 

  هاها و نتايج آزمونگروه 

 سؤاالت

 گروه كنترل گروه تجربي

 آزمون شيپ

  ميانگين +انحراف معيار  

  آزمون پس

 ميانگين +انحراف معيار

  آزمون شيپ

 ميانگين +ارانحراف معي

  آزمون پس

 ميانگين +انحراف معيار

ــه  -1 ــا آنب ــي ه ــد م ــه«گويي ــ» ن ــه « اي ن

 »متشكرم

71/1±61/3 40/1±29/4             48/1± 14/4        49/1± 10/4 

 45/3 ±66/1        21/3 ±67/1       69/3 ±61/1 09/2±65/1 »نه«گوييد فعالً مي ها آنبه  -2

 25/4 ±23/1        38/4 ±09/1      46/4 ±02/1 14/4±24/1 .دهيدير ميموضوع صحبت را تغي -3

خواهيـد ايـن   گوييد كه نميمي ها آنبه  -4

 .كار را انجام دهيد

35/1± 07/4 15/1± 42/4       11/1± 41/4         19/1± 41/4 

 41/4 ±16/1        52/4 ±07/1       45/4 ±08/1 32/4±20/1 .شويدآوريد و از او دور مياي ميبهانه -5

  

بيانگر آن است كه ميانگين نمرات مهارت نه  2 لجدو

ـ گفتن در گروه كنترل در  و  63/20 ±33/4 آزمـون  شيپ

 شيپو در گروه تجربي در  59/20 ±93/4 آزمون پسدر 

 42/21 ±55/4 آزمـون  پـس در  و 92/18 ±79/4 آزمون

ـ  tآزمون . بود ـ  را درداري يوابسته تفاوت آماري معن  شيپ

 ).>001/0P( دادگروه تجربي نشان  آزمون پسو  آزمون

به عبارت ديگر در نتيجه اجراي مداخله، نمرات مهارت نه 

گفتن در گروه تجربي افزايش قابل توجهي در مقايسه بـا  

ــرده بـــود     ــروه كنتـــرل پيـــدا كـ بـــر اســـاس   .گـ

آزمون رگرسيون، مهارت نه گفتن در پـيش آزمـون بـا وارد    

. سن، جنس و پايه تحصـيلي بررسـي شـد    ريمتغكردن سه 

معنـي  در مورد متغيرهاي گـروه و جـنس    Anovaآزمون 

بوده و در مورد متغيرهاي پايـه تحصـيلي و   ) >01/0P( دار

در بررسي مهارت نـه  . نيامد دسته ب دارييمعنسن ارتباط 

سـن، جـنس و   گفتن در پس آزمون با وارد كردن سه متغير 

نشـان داد كـه در مـورد      Anovaنپايـه تحصـيلي آزمـو   

ــروه ــاي گ ــنس )>05/0P( متغيره ــن و ج ــ، س  دارييمعن

)01/0P< (باشدمي. 

 

  ميانگين نمرات مهارت نه گفتن در پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربي و كنترل: 2جدول 

 

هاي آماريشاخص  ميانگين ±نحراف معيارا     هاگروه  

  گروه تجربي

 

  

 آزمون شيپ

  

79/4± 92/18 

 
 

t= -6 54/ , df =212, P< 01/0  
 42/21 ±55/4 پس آزمون

   گروه كنترل

 آزمون شيپ

  

33/4± 63/20 

 

 

t= 11/0 , df =201, P 05/0>  
 59/20 ±93/4 پس آزمون

  

در مهارت نه گفتن  آزمون پسنتايج تحليل آماري مقايسه ميانگين و انحراف معيار تفاوت نمرات پيش و : 3جدول 

 و كنترل تجربيگروه 

 
  هاي آماريشاخص ميانگين ±انحراف معيار  ها گروه  

        پس آزمونتفاوت نمرات پيش و 

=t 50/2±58/5 گروه تجربي   67/4 , df =413, P< 001/0  

  -04/0±53/5 گروه كنترل  
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  35.../تاثير مداخالت مدرسه محور 

 

بيانگر آن است كه ميـانگين و انحـراف معيـار     3 لجدو

در  نه گفـتن مهارت  آزمون پسو  تفاوت نمرات در پيش

ــروه ــي گـ ــرل   50/2±58/5 تجربـ ــروه كنتـ و در گـ

 داريمستقل تفـاوت معنـي   tآزمون . بود -53/5±04/0

ميانگين و انحـراف معيـار تفـاوت نمـرات     مقايسه در را 

بين دو گـروه  نه گفتن مهارت  آزمون پسو  آزمون شيپ

به عبارت ديگر  .)>001/0P(و كنترل نشان داد تجربي 

نـه گفـتن در    در نتيجه اجراي مداخلـه، نمـرات مهـارت   

و در گـروه  بـود  گروه تجربي افزايش قابل توجهي يافته 

 .كنترل كاهش پيدا كرده بود

  

  بحث

 يهـا  مهارتبر اساس نتايج اين مطالعه برنامه آموزشي  

آموزان موفق دانش» نه گفتن«زندگي در ارتقاي مهارت 

ميانگين نمرات مهارت مقاومت يا نـه گفـتن   . بوده است

ـ   آزمـون  شيپ دهد كه درمي نشان داري ياخـتالف معن

 .وجود داشـت ) P>01/0(بين دو گروه كنترل و تجربي 

نمرات گروه كنترل بيشتر از نمـرات گـروه    كه يطور به

پس از مداخله ميانگين نمـرات مهـارت نـه    . تجربي بود

گفتن در گروه كنتـرل بـدون تغييـر و در گـروه تجربـي      

 tآزمــون .بــوديافتــه ) P>01/0(داري يافــزايش معنــ

مقايسه ميانگين و داري را در مستقل تفاوت آماري معني

-مهـارت انحراف معيار تفاوت نمرات پيش و پس آزمون 

. دهـ دمـي و كنترل نشان تجربي دو گروه ي نه گفتن ها

توان گفـت كـه اجـراي مداخلـه     بنابراين با اطمينان مي

زندگي در گروه تجربي مـوثر بـوده    يها مهارتآموزشي 

يـار   رنتيجه با نتـايج مطالعـه طارميـان و مهـ    اين . است

ــه ) 1387( ــي برنام ــوان اثربخش ــا عن ــه ب ــوزش ك ي آم

زندگي به منظور پيشگيري از مصـرف مـواد    يها مهارت

ي راهنمــايي در مــدارس آمــوزان دورهمخــدر در دانــش

هـاي تهـران در پايـه اول    راهنمايي شـهر و شهرسـتان  

 .)05/0P<) (24(باشد راهنمايي انجام گرفت همسو مي

كــه بــر روي ) 2003(و همكــاران  1در مطالعــه بوتــوين

آمـوزان مـدارس ابتـدايي انجـام گرفـت، مهـارت       دانش

ـ   دار نبـود  يمقاومت در گروه تجربي در پس آزمـون معن

                                                
1 -Botvin 

 

 

تواند سنين پايين و عدم تجربه فشـار گـروه   علت آن مي

همساالن قبل از سنين نوجواني و ابتداي نوجواني باشـد  

كـه بـا هـدف ارزيـابي     ) 2006( 2حقيق نيكلزدر ت .)25(

تأثير برنامه پيشگيري از سوء مصـرف مـواد در كـاهش    

آمريكـايي تبـار    -آموزان آفريقـايي سيگار كشيدن دانش

دهـد كـه   كالس ششم انجام گرفـت نتـايج نشـان مـي    

ميانگين نمرات مهـارت مقاومـت در دو گـروه كنتـرل و     

ــه در  ــمداخل ــون شيپ ــاري معنــ   آزم ــر آم  دارياز نظ

)002/0=P ( ي معنـي دار تفاوت آماري  آزمون پسو در

 يخـوان  هـم بين دو گروه نبود كه با نتايج تحقيق حاضـر  

تعداد كم نمونـه در مطالعـه    احتماالًدليل اين امر  .ندارد

نفـر   68نيكلز باشد كه در دو گروه كنترل و تجربي فقط 

نفـر   417حضور داشتند ولي در اين تحقيق حجم نمونه 

همچنـين نيكلـز نتيجـه گرفـت كـه مهـارت       . دباشـ مي

و قصـد مصـرف سـيگار     يدهـ  گـزارش  خودمقاومت با 

در مطالعـه  ). P( )26=002/0(ي داشـت  دارمعنيارتباط 

-در سطح بندي مهارت مقاومت دانـش ) 1384( ناصري

آموزان اول دبيرستاني اكثر افراد مورد پژوهش در سطح 

و  3اپسـتين  نتـايج مطالعـات  ). 27(متوسط قرار داشـتند  

در مـورد عوامـل پـيش بينـي كننـده      ) 2003(همكاران 

گرايش به سيگار در نوجوانان حاكي از آن بوده است كه 

مهــارت مقاومــت در مقابــل فشــار گــروه همســاالن و  

در مطالعه بـاركين  ) . 28(دوستان بايد آموزش داده شود 

آموزان كالس هفتم نشان داده شد كه در دانش) 2002(

كارآمدي به نه گفتن، نگـرش   دكه شامل خومتغيرهايي 

مثبت به سيگار كشيدن و اين فكر كـه همسـاالن مـن    

ي بـا سـيگار   معنـي دار كننـد ارتبـاط   سيگار استفاده مي

و  4الـدر  بـه نقـل از   ناصري ).29(كشيدن نوجوانان دارد 

 يهـا  مهـارت نشان داد كـه آمـوزش    )1993(همكاران 

قـادر سـازد تـا در     تواند نوجوانان سيگاري رامقاومت مي

پــس اثــر . مقابــل پيشــنهاد ســيگار از آن امتنــاع كننــد

ــب   ــت موج ــارت مقاوم ــده مه ــركوب كنن ــأخس ــا  ريت ي

 ) .27(شود پيشگيري از شروع كشيدن سيگار مي

معنـي  بين جنسيت و ميانگين مهارت نه گفتن رابطـه  

ميانگين مهارت نه گفـتن در دختـران   . ي وجود داشتدار

                                                
2-Nichols  

3- Epstein 

4- Elder  
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  پروانه عزت آقاجري و همكاران /36

 

يش و پس آزمون بيش از پسـران  در هر دو گروه در پ

 معنـي دار بين سن و ميانگين مهارت نه گفتن رابطه . بود

كه با افزايش سن ميانگين  يطوره بمعكوسي وجود داشت 

) 1999(و همكاران  1شيير. بودمهارت نه گفتن كاهش يافته 

جنسي در مهـارت نـه گفـتن، نشـان      يها تفاوتدر بررسي 

مهارت نه گفـتن كمتـري    دادند كه پسران نسبت به دختران

  ) 30(. باشددارند كه با نتيجه اين مطالعه همسو مي

در مطالعه ديگري در بررسي تفـاوت جنسـي   ) 2006(نيكلز  

در نوجوانـان مـدارس راهنمـايي     يكـار  بزهدر پرخاشگري و 

 طـور  بـه نشان داد كه رفتارهـاي بزهكارانـه و پرخاشـگري    

  ).31( ي در دختران كمتر از پسران استمعني دار

در مطالعـه ديگـري بـا بررسـي     ) 1980(بوتوين و همكاران 

 يهـا  مهـارت پيشگيري از شروع سيگار كشيدن با آمـوزش  

هشـتم، نهـم و دهـم در     يها كالسآموزان زندگي در دانش

مدارس حومه نيويورك نشان داد كه نياز به پذيرش در گروه 

ي معنـي دار آموزان كالس هشـتم و نهـم كـاهش    در دانش

عبـارت ديگـر   ه ب. آموزان كالس دهم داشتبه دانشنسبت 

يابـد  با افزايش سن احتمال قبول فشـار گـروه افـزايش مـي    

با افـزايش سـن ميـانگين    «: كه با نتايج اين مطالعه كه،)32(

 .باشـد ، همسـو مـي  »مهارت نه گفـتن كـاهش يافتـه اسـت    

دختران با عامل حمايـت كننـده خـانواده تحـت تـأثير قـرار       

كه، در پسران عوامل اجتماعي و محيطي  يالدر ح رنديگ يم

به  باًيتقربه همين دليل عزت نفس در دختران . است مؤثرتر

ـ اين امـر  ). 33(روابط مثبت با والدين مرتبط است   توانـد  يم

عامل حمايتي براي مقاومت در برابر فشار گروه در دختـران  

كارايي  ددرست و خو يها نگرشدختران دوست دارند . باشد

كه دليلي براي ميـانگين نمـرات   ) 34(را گزارش كنند مثبت 

 ضـياءالديني . باشـد  توانـد  يمـ باالي دختران در اين آزمـون  

ــوزش   ) 1385( ــالم و آم ــانوادگي س ــاط خ ــك ارتب ــود ي وج

  ي زندگي در رد كردن تعارف مواد مخدر از طريـق  ها مهارت

  
  

(Poor Afkari N translate),Tabriz, 

Medical Science, 259-262. (Persian) 

                                                
1- Scheier  

 

  ).35(داند دوستان كمك كننده مي

با توجه به نتايج مطالعـات فـوق و لـزوم پيشـگيري از سـوء      

مصرف مواد در جامعه ما و نبود برنامه سازمان يافته درسـي  

در طــي تحصــيالت ابتــدايي و راهنمــايي، الزم اســت كــه  

مداخالت قبل از سنين نوجواني شروع شود زيرا بـا افـزايش   

وه بـيش از مـداخالت آموزشـي تـأثير خواهـد      سن فشار گر

در نهايت اينكه توجه بـه آمـوزش و مداخلـه بـراي     . گذاشت

مقاومـت در برابـر    يها مهارتها و يادگيري طراحي دوستي

حضور والدين سيگاري  .رسدمي نظر بهفشار همساالن الزم 

آموزان را تحت تأثير قرار و معتاد در منزل ممكن است دانش

. مواردي از عهده پژوهشگر خارج است رل چنيندهد كه كنت

آموزان سال دوم و سوم راهنمايي اين پژوهش بر روي دانش

شهرستان مراغه در سـطح مـدارس عـادي و غيـر انتفـاعي      

آمـوزان سـال دوم و   انجام گرفته، لذا قابل تعميم بـه دانـش  

سوم مدارس راهنمايي كل كشور و مدارس نمونـه دولتـي و   

از آنجا كه اين تحقيق تنها بر . باشدر نميتيزهوشان اين شه

 صـورت  بهآموزان مقطع راهنمايي انجام گرفته و روي دانش

بـر شـروع پيشـگيري از سـوء     كوتاه مدت بـوده و محققـان   

تأكيد دارند، پيشنهاد  مصرف مواد حتي از دوره پيش دبستان

مداخالت مدرسه محور بر  رشود در مطالعات ديگري تأثيمي

بلنـد مـدت و مقطعـي بـر      صـورت  بـه زنـدگي   يها مهارت

آموزان مدارس ابتدايي، راهنمايي و زندگي دانش يها مهارت

و در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر متوسطه 

و گروه همساالن تأثير اجـراي آن  والدين  ،با آموزش معلمان

  .مورد مطالعه قرار گيرد

  

 تقدير و تشكر

از تمـامي   و مراغـه  از اداره آموزش و پرورش شهرسـتان 

دانش آمـوزاني كـه در انجـام ايـن تحقيـق مـا را يـاري        

  .ميينما يمتقدير و تشكر  وسيله نبدي اند نموده
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