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 كرد نشر اطالعـات در ياستفاده از رو

ان ياد در مياعت از يريشگيپهاي  هبرنام

  نوجوانان
  

  **دكتر محمدرضا محمدي و *جالل يونسيددكتر سي  :گاننويسند

  

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشياستاديار   *

  پزشكي تهراندانشگاه علوم استاد   **

  

   چكيده

 يريشگيكرد نشر اطالعات در برنامه پيرو اد، استفاده ازيابل اعتدر مق يريشگيپهاي  هاز برنام يكي

ـ ج اعتيرا در مـورد نتـا   يكه افراد، اطالعات شود مي تصورها  هگونه برنام نيدر ا. است ادياز اعت اد ي

شـان مواجـه    يهـا  معتـادان خـود معـرف و خـانواده     يكه با تجارب منف ينوجوانان. كنند مي كسب

و نظر خود را در ها  اموزند و رفتارياد بياعت يج منفيدر مورد نتا ياديدار زتوانند مق اند مي دهيگرد

شـان بـا هـدف    يا  ن پژوهش معتادان خـود معـرف و خـانواده   يدر ا. م كنندينده براساس آن تنظيآ

هـا   دبيرسـتان شـان در   ياجتمـاع   روانـي  يمخرب آن بر زنـدگ  تأثيراد و ياعت يج منفيح نتايتوض

ـ    عنوان به رستانيان دبآموز دانشهزار نفر از  ش ازيب. افتنديحضور  بعـد از پاسـخ    يگـروه تجرب

آنان . افتنديجلسه حضور  ۷ن برنامه در قالب ياد در ايبه آزمون سنجش نگرش نسبت به اعت ييگو

كـه   دهـد  مـي  ج نشانينتا .پاسخ دادند اًمجدد ،ن جلساتين آزمون بعد از حضور در اين به ايهمچن

سـه بـا   يدر مقا طوري كـه  به ،ديجاد گردياد ايان نسبت به اعتآموز دانشنگرش  در يتفاوت معنادار

در  يشـ يدر گـروه آزما هـا   نيآزمـود نظر مواجهه نداشت، هاي  هدر برنام يگروه كنترل كه حضور

   .ديگردتر  ياد منفيدر مورد اعت ،شانيها جه مواجهه با معتادان و خانوادهينت

  

  يريشگيپهاي  هبرنام ،نشر اطالعات كردياد، روياعت :كليدي يها هواژ

  

  

  
  

  

  مقدمه

متراكم از  يتودها  عنوان به تواند مياد به مواد مخدر ياعت

 كه هر ]۱[ف شود ياز مصرف مواد تعر يناش يج منفينتا

ـ سه دهه اخ در دو. شود مي ديج تشدين نتايانيز روز   ري

وع سوء مصـرف  ياز شاي  دهنده تكان يبا آمارها ،جهان

ـ در جمع در سطح جامعـه و خصوصـاً   وماًعم ،مواد ت ي

ن يا يبه علت ابتال. مواجه شده است ،جوان و نوجوان

ـ چـون ا هايي  يماريت به بيجمع ـ دز از طري ـ ق تزري ق ي

رپا در مـورد  يدهاي  نيخاطر نگرا ن بهيهمچنو  ي،ديور

و  يبهداشـت , يقـانون  ي،اجتمـاع  يـي، بار دارو انيز آثار

شاهد  ، ما اكنون]۲[ از سوء مصرف مواد يناش ياقتصاد

و بهتـر   تـر  بـيش گسـترش هـر چـه     يتازه برا يتيفور

  . مياد هستياعتمورد رانه در يشگيپهاي  راهبرد

و تـرين   ثابـت شـده كـه مـؤثر     هـا  لبا گذشت سا

ـ اد با مياعت يدرمانهاي  هويشترين  ديجد از  ييزان بـاال ي

  

دانشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوهشي ‐دوماهنامه علمي 
  دانشگاه شاهد

 دوره جديد –دهم زسيسال 
  ۱۶  شماره

 ۱۳۸۵  رديبهشتا
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 يشرفتيزا هر پيماريط بيرا محيز ،عود همراه خواهند بود

ـ تحل, حاصـل شـود  ها  آن ر درمانرا كه د  ؛بـرد  مـي  لي

 يقابل دسترس يراحت هكه داروها و مواد در آن ب يطيمح

ـ كـه حما  يدوستان ياست و شبكه اجتماع و  كننـده  تي

 سوءمصرف مواد هستند در آن حضور دارند بخش تداوم

 سازي منيا يبرا يمنطقاي  چاره ،يريشگيپ ،نيبنابرا .]۳[

ــي ــه يو جســمان  روان ــفــرض بن. دهــد مــي ارائ  يادي

ي از سـوء  ريشـگ ين است كـه پ يرانه ايشگيپ يراهبردها

از درمـان  تـر   مؤثرو تر  نهيكم هز تر، مصرف مواد راحت

 يمناسـب  يريشگيبرنامه پبه اين خاطر كه . ]۴[ است آن

ن يمتخصصـ , ت مـورد هـدف اتخـاذ شـود    يجمع يبرا

ـ  ،يريشگيپهاي  كرديف مجدد رويبه تعر يريشگيپ  يمبن

شده  يطراح شان يبرا يريشگيكه برنامه پ اييه هبر گرو

دند كـه سـه نـوع    يجـه رسـ  ين نتيبه اها  اند آن پرداخته

  :]۵[وجود دارد مستقل  يريشگيكرد پيرو

  

ـ  يريشگين نوع پيا :پيشگيري جامع يا كلي .۱ ع در واق

هـاي   هاز نشـان  يريشـگ يپبراي  ييرنده راهبردهايبرگدر

ـ جمع درآن ه مصرف مواد بـا شـروع مصـرف    ياول ت ي

  .)ان مدارسآموز دانشهمه  يبرا( است يعموم

  

در واقع شـامل آن  اين روش  :پيشگيري برگزيده .۲

هـاي   هگـرو  ياست كه برا يريشگيپ ينوع از راهبردها

 يطراحـ  يت عمومياز جمعهايي  هر مجموعيا زي هدف

ـ مواد و كننده ن مصرفيمثل فرزندان والد ،شده است ا ي

  . بضاعت مدارس بي نيمحصل

  

ـ جاد شـده در ا ياهاي  راهبرد :پيشگيري الزامي .۳ ن ي

برنامـه   كننـدگان  آن دسته از شركت يبرا يريشگينوع پ

از  يشـواهد  ياست كه در حال حاضـر دارا  يريشگيپ

 هستندشرونده مصرف مواد يپهاي  ها نشانيمصرف مواد 

مثـل اخـتالالت   ، اد اسـت يا عوامل خطر در آنان زيو 

ـ ز) ييماجراجو( ييخطرجو و يطلب جانيه, سلوك اد، ي

 ،يياز نظـر محتـوا  .يجنسـ  يمبـاالت  بـي  و يپرخاشگر

از سـوء   يريشـگ ينه پيدر زم تاكنونكه را هايي  كوشش

توان به پـنج نـوع راهبـرد     ميمصرف مواد انجام گرفته 

  :كه عبارتند از ]۸و۷،۶[ م كرديتقس

ــف ــات  ) الـ ــر اطالعـ ــرد نشـ  Information) رويكـ

dissemination approach) در مـورد   يش آگـاه يفزاكه ا

ـ تقو ،مصـرف مـواد   يامـدها يپ هـا،  نآآثـار   مواد، ت ي

و  ]۹[ شـود  مـي  ضدمصرف مـواد را شـامل  هاي  نگرش

ـ هـاي   بحـث  ي،له دستورالعمل آموزشـ يوس هب  ،يگروه

جـزوه و  ، پوسـتر ، ش مـواد مخـدر  يلم، نمـا يش فينما

 ان مدرسه اعمـال يا و مربيانجمن اول يآموزشهاي  هبرنام

  .شود مي

  

ــاطفي ر )ب ــرورش ع ــرد پ ــزا  ويك ــامل اف ــه ش ش يك

رشـد   ،مسـئوالنه گيري  ميتصم ،اتكا به خود نفس، عزت

ـ اسـتفاده كـم   و  ي،ن فرديروابط ب ا عـدم اسـتفاده از   ي

  وسـيله  بـه و  اسـت  اطالعات در مـورد مصـرف مـواد   

ـ   ،يدستورالعمل آموزش  هـاي  فعاليـت و  يبحـث گروه

ـ    مسـأله ن حل يتمري، آموزش و  يشـ ياند و هـم  يگروه

  .شود مي اجرا يگروه يدرمان روان

  

كه  (Alternative approach) رويكرد جايگزين يا بديل )ج

و  ،ن مصرف مواديگزيجا هاي فعاليتشامل ارائه كردن 

ـ  يحوصلگ بي كاهش احساس . گـردد  ي مـي گـانگ يا بي

 هـاي  فعاليـت  ,س مراكز جوانـان يسأمانند تهايي  هبرنام

 ،س جامعيوسرهاي  شركت در طرح ي،و ورزش يحيتفر

  .سازند ي ميكرد را عملين رويا ،اي آموزش حرفهو 

  

 (Social influence approach) رويكرد نفوذ اجتمـاعي  )د

 مصرف يبرا ياز فشار اجتماع يش آگاهيكه شامل افزا

كوتـاه مـدت   هـاي   امـد يش دانش در مورد پيافزا مواد،

ـ پاو  ،همقطـاران مصرف مواد در اثر فشـار    گـذاري  هي

بحـث    وسـيله  بهكه است دم مصرف مواد ع يهنجارها

ن يمقابلـه، تمـر   هاي مهارتآموزش  ،يو گروه يكالس

نـات از  يبسـط تمر  يآمـوز  هاي جـرات  روش، يرفتار

ـ اسـتفاده از رهبـران همتـا    و ، يف خانگيق تكاليطر  اي

  .شود مي محقق يآموزشهاي  ههمسال در برنام

  

  ي رويكرد تاليفي نفوذ اجتماعي و افزايش تواناي )و
(ntegrated social influence and enhancement of abilities) 

ـ ، تغگيـري  ميش تـوان تصـم  يكرد شامل افزاين رويا ر يي

 هـاي  مهـارت ش يافزا ،كاهش اضطراب ي،رفتار شخص
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 هاي مهارتكاربرد و  ارتباط، و ياجتماع يورز تيقاطع

  وسـيله  بهكه  ي استمقابله با فشار اجتماع يبرا يعموم

‐يرفتـار هاي  مهارتآموزش  ي،ا كالسي يهبحث گرو

ـ تقو بازخورد، ن،يتمر ،آموزش( يشناخت  برهـان و  ت،ي

  .گردد ي ميعمل) ليدل

كـه در   يافراد يرايكرد نشر اطالعات يدر قالب رو

ـ اد به مواد مخدر و يخطر اعت ـ ا اي دز هسـتند در سـال   ي

ـ ق ضبط وياز طرهايي  هبرنام ۱۹۹۴  )رزنـده يغ( ييوديي

ـ افراد مبتال و پ ن افـراد در خطـر   يخش اعترافات آنان ب

جـاد  يرا در ا يج مطلـوب يابتال صورت گرفـت كـه نتـا   

  . ]۱۰[اجتناب از مواد مخدر نشان داد  يرايزش يانگ

نوجوانـان  , رانه مـذكور يشـگ يپهاي  هبرناممورد در 

و شناسـي    روانن يمركز توجه متخصصـ  ،از همه تر بيش

ا مصرف مـواد  كه ب ينوجوانان رايز ؛هستند يتيعلوم ترب

ـ ر مسائل و مشكالت عديمخدر سرو كار دارند درگ  دهي

تفكر بدون  ،يليافت تحص خشونت، ،يدزد ، مثلهستند

كاهش , ياجتماع ‐ هاي رواني يسازمان، كاهش سازگار

 ي، درجـه بــاال   مســألهمربـوط بــه حـل   هــاي  ييتوانـا 

ـ  . ]۱۲و۱۱[ يافسـردگ  و ياجتماعگيري  كناره ن يبـه هم

ـ  ،يعتت در جوامع صنعل ـ عدهـاي   هبرنام  يبـرا اي  دهي

ـ ا. استمصرف مواد در دست اجرا  و سوء يريشگيپ ن ي

ـ  تر ها بيش هبرنام كـه   اسـت متمركـز   ن نوجوانـان يدر ب

 يابتال در ييخطر باال ،وع مصرف را داشتهين شتري بيش

دوره  يچرا كه بعض ؛]۴[ آنان به مواد مخدر وجود دارد

 اد به مواد مخدرياعت يخطرناك برااي  را دوره ينوجوان

 ].۱۳[ دانند مي
ـ از اعت يريشـگ يمربـوط بـه پ  هـاي   هدر برنام اد در ي

 ،]۸[دارد گاه خـاص  يجا يآموزشهاي  فعاليت ،مدارس

ـ يان توسط چنآموز دانشكه اي   گونه به در هـايي   هن برنام

 ليكه مصر ف مواد مخـدر را تسـه  هايي  موقعيتمقابل 

ـ از اهـداف   .]۱۴[شـوند   ايمن مـي  كنند مي هـاي   هبرنام

شكســتن ارزش اســتفاده از مــواد مخــدر و  ،يآموزشــ

 ياست كه در ابعاد اجتماع يافراد با مشكالت يآشناساز

 فراينـد  .]۱۵و۹[ شـود  ها مـي  آن ريبانگيگر يو خانوادگ

  :دپذير به دو شكل صورت تواند سازي مي آگاه

 صـورت  بـه افراد معتـاد   يتجارب تلخ و منف )الف

بـه اطـالع    يو بصـر  يمعل سـ ئا بـا وسـا  يمكتوب و 

  .)ر زندهيغ(نوجوانان برسد 

ن تجارب ياصورت زنده  و بهبا حضور معتادان  )ب

ابند يتلخ و ناگوار به نوجوانان منتقل شود و آنان اجازه 

 قـات نشـان  يتحق. نـد يابن اطالع يمعتاد ياز ابعاد زندگ

روش دوم بهتـر   ،ياصـالحات رفتـار  مورد در  دهد مي

رفتـار  هـاي   تكنيـك , يت رفتاررا در اصالحايز ؛است

شـوند نسـبت بـه     مـي  زنده ارائه صورت بهكه  يدرمان

اصـالح   تـري در  بـيش  گذاري تأثيرزنده هاي غير تكنيك

 .]۱۶[رفتار دارند 
ـ   مـي  نشـان ها  پژوهش آمـوزش  هـاي   هدهنـد برنام

در قالب  ها آموزشن ياز ا يكه بخش يزندگ هاي مهارت

اقبـال   مـؤثر  طـور  بهتوانند  مي, كرد اطالعات استيرو

گار و مواد مخـدر كـاهش   يافراد را نسبت به مصرف س

ج يدادن در مـورد نتـا   يآگـاه  شاملها  هن برناميا. دنده

گار و الكـل و  يدرازمـدت مصـرف سـ    كوتاه مـدت و 

 تـأثير  آن و يوع كنونيزان شيمدادن از  يآگاه ش،يحش

فرد  يت اجتماعيزان مقبولين آمدن مييمواد مخدر در پا

كـه فـرد ابتـدا    اسـت   يمراحلنسبت به  يگاهآدادن و 

  زماني كـه كند تا  مي شروع به امتحان كردن مواد مخدر

 .كنـد  مي ار مواد مصرفيبدون اخت و ياجبار صورت به

 يات بالفاصـله جسـم  تـأثير اطـالع از  اسـت  ن يهمچن

كـاهش   توانـد  مـي  كـه  گاريمصرف مواد مخـدر و سـ  

صـرف  ت بـه م بنسافراد  يآور يروميزان در  يمحسوس

هاي  هداد]. ۱۸و۱۷[ جاد كنديمواد مخدر ا يگار و حتيس

ان آموز دانش هرنديگمدت كه دربردراز يريگيمطالعات پ

كاهش مصرف  هدهند ورك بود، نشانيويمدرسه در ن ۵۶

جوانا تا شش سـال   يو مار يالكل هاي نيدينوش گار،يس

ـ م .]۱۹[ه بودنـد  يه اوليخط پا يابيپس از ارز ـ زان اي ن ي

درصـد و   ۴۴ش از يك ماده بيورد مصرف كاهش در م

  . است درصد ۶۶ش از يب گانه در مورد مصرف مواد چند

هـاي   كه مـا رفتـار   دهد ميقات نشان ين تحقيهمچن

ـ گـران  يرا از د ياجتناب ـ گ مـي  ادي ـ يد ؛ميري  كـه  يگران

در . باشندگيري  ادين گونه يا يتوانند الگو و مدل برا مي
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ها، رفتار ترس  ميمون مثل ،حيوانات نزديك به نوع انسان

شود كه  ها زماني به آساني كسب مي از مارها و مارمولك

هـايي   هاي ديگر چنين رفتار كنند ميمون ها مشاهده مي آن

در  .]۲۰[ دهنـد  در اجتناب از مار و مارمولك نشان ميرا 

مـدل بـراي كسـب      عنـوان  هاي ديگر بـه  ميمون ،حقيقت

محققـين از  . كنند ها عمل مي رفتارهاي اجتنابي در ميمون

مانند فوبيـا در   ،اضطرابي هاي توجيه رفتار براي  هاين نظري

   .]۲۱[ كنند استفاده مي ها انسان

ادبـان   بـي  بـر آمـوزش ادب از   تأكيدات ما يدر ادب

جـاد  يگـر ا يافراد د يكه براهايي  اجتناب از رفتار :است

راً يــكــه اخ يموضــوع ؛ه اســتكــردان يــمشــكل و ز

از تـر   نييسه با افـراد پـا  ينوان مقاشناسان تحت ع روان

 بـراي  يروشـ   عنـوان  بـه آن را  و كننـد  مي خود مطرح

ـ ز ؛]۲۲[كننـد   مي مطرح يآموز عبرت شناسـان   روانرا ي

در سـه منبـع را    ،در كل ،قات انجام شدهيبراساس تحق

  :]۲۴و۲۳[ كنند ميمعرفي  (self)ن خود يتكومورد 

 ،(Self observation)خود مشاهده  .۱
 ،(Social Feedback) ياجتماع هاي پسخوراند .۲
 .(Social comparison) يسه اجتماعيمقا .۳

جـاد  ين خـود و ا ين سـه منبـع همـواره در تكـو    يا

ـ از م. رات در مفهوم خود فعـال هسـتند  ييتغ ان منـابع  ي

اسـت كـه در دو كانـال     يسه اجتمـاع يمذكور تنها مقا

  :]۲۵[ شود مي مطرح

و  يمـاع ت اجتيكه در موقع يسه با افراديمقا )الف

 up ward) ندهسـت  مـا  و بهتـر از  بـاالتر   سـطح   يزندگ

comparison).  

ـ كه در موقع يسه با افراديمقا )ب و  يت اجتمـاع ي

 .(downward comparison) از ما قرار دارندتر  نييپا يزندگ
ن موضوع بوده كه يمتمركز بر ا، قاتيتا به حال تحق

 يزندگ شرفت دريسه با افراد باالتر از خود باعث پيمقا

  كـه  حاليدر  ،شود ي ميبهبود زندگ يزه برايجاد انگيو ا

از خـود بـا   تـر   نييسه با افراد پـا يمقادر باب قات يتحق

قات بـر نقـش   ين تحقيا .انجام شده است تر كم يفراوان

 تأكيـد از خـود  تـر   نييسه با افراد پـا يمقا يآموز عبرت

 دچـار مشـكل شـده،    يكـه در زنـدگ   يافـراد  .دندار

سـه  يچنانچه موضوع مقااند  را تجربه كرده هايي شكست

گران يرانه را در ديشگيپهاي  توانند رفتار يم ،رنديقرار گ

  .]۲۲[  گران باشنديد يعبرت برا يت كنند و نوعيتقو

ب همزمـان دو منبـع   يشناسان بر ترك رواناز  يبعض

 انـد  كـرده  تأكيـد آن  ياجتماعنتايج و  يسه اجتماعيمقا

 يسه اجتماعيكه موضوع مقا يافرادكه اي   گونه به ،]۲۶[

ــرار ــا ق ــي م ــانيگ م ــد همزم ــي رن ــد  م ــايج و توانن نت

 . اصالح خود و رفتار ما بدهند يرا برابازخوردهايي 
 ]۲۳[ مثل آلبرت بنـدورا  يشناسان روان ،گرياز بعد د

هـاي   در اكتساب الگو ياجتناب مشاهده يريادگينقش  بر

كه در سطح و  ين حال كسانيدر ا. دارند تأكيد يرفتار

 فراينـد تواننـد در   مـي  از ما قرار دارندتر  نييت پايوضع

از  يدور( يجهـت رفتـار اجتنـاب   اي  مشـاهده  يريادگي

قرار دهند  تأثيرما را تحت  ،)اديمصرف مواد مخدرو اعت

ار مهـم آمـوزش در   يبسـ هـاي   كردياز رو. ]۲۷و۲۳،۲۲[

كه  ]۲۸[ كرد نشر اطالعات استياد، روياز اعت يريشگيپ

ار گذاشتن اطالعات واضـح در مـورد   ياختر آن بر در د

 نظـر  بـه . شـود  تأكيد مـي مصرف مواد مخدر هاي  امديپ

 كـرد توسـط معتـادان نـادم و    ين رويچنانچه ا رسد مي

اطالعـات الزم   آنان به اجرا گذاشته شود وهاي  هخانواد

م در يمستق طور بهن افراد ياد توسط ايج اعتيمورد نتا در

 يريادگي كارايي به با توجهرد، يقرار گ ار نوجوانانياخت

از خـود   رت نييسه با پايمقا فرايندو  ]۲۷و۲۳[اي  مشاهده

ـ ا. خواهـد شـد   تر بيشكرد ين رويا ي، اثربخش]۲۲[ ن ي

و هـا   دبيرسـتان رانه بهتـر اسـت در   يشـگ يپهـاي   هبرنام

با حضـور كـل    ‐ يموزش كالسآهاي  هبرنام صورت به

در  كه  ناهمچنشود؛  برگزار ‐ ك كالسيان آموز دانش

 يريشـگ يپهاي  هپروژ ،كايمثل آمراي  شرفتهيپهاي  كشور

رسـتان  ياز مصرف مواد مخدر در مدارس و در سطح دب

 TND (Toward No Drug Abuse) پروژه. ]۱۱[شود مي انجام

هـدف  را هـا   دبيرسـتان نوجوانـان در   هـاي  كالستنها 

از عناصــر  يكــي. خــود قــرار داده اســتهــاي  هبرنامــ

زه يجاد انگيا ،اد در نوجوانانياز اعت يريشگيپهاي  هنامبر

ر نشدن در مصـرف مـواد مخـدر    يدرگمنظور  بهنان در آ

  : دو جزء است يزه داراين انگيا .]۱۱[است 

ـ د علت درگينوجوانان با .۱ ـ  ر شـدن و ي ا نشـدن در  ي

  .مصرف مواد را مالحظه كنند
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ابند كه چه مقدار كوشش الزم اسـت  يدرآنان بايد  .۲

  .اجتناب از مصرف مواد اقدام كنندي برا تا

الزم  ياز مقـدار انـرژ   ، آنـان بايـد  گريبه عبارت د

. ]۱۰[ابند ي يجهت اجتناب از مصرف مواد مخدر آگاه

 ،ها هاز را يكي ،زهيانگ ن دو جزءيمتحقق ساختن ا براي

اسـت كـه تجربـه     يم نوجوان بـا كسـان  يمواجهه مستق

. شدن دارا هسـتند استفاده از مواد مخدر را تا حد معتاد 

معتـادان اسـت كـه از تبعـات     هـاي   هخانواد ،گريراه د

و اند  ثر شدهأمت تر بيشاز همه  ،مصرف مواد مخدر معتاد

  . دارند يآگاه

هاي علمـي بيـانگر    هاي پژوهش يافته ديگر ،از طرفي

آن است كه سياست كاهش تقاضـا در مقابـل سياسـت    

هاي  و برنامهتر است  اثربخش ،مقابله با عرضه مواد مخدر

 د،نشـو  پيشگيري كه براساس كاهش تقاضا طراحـي مـي  

در جامعــه  .ندامــروزه مــورد توجــه اغلــب صــاحبنظران

  .اي دارد بحث پيشگيري جايگاه ويژه ،آموزي دانش

هـاي   بررسـي تـأثير كـالس    ،هدف پژوهش حاضـر 

هاي منفي مصرف مواد  آموزشي با محتواي شناخت پيامد

  .نسبت به اعتياد استآموزان  مخدر در نگرش دانش

ـ   يپژوهش حاضر ا هيفرض ن نگـرش  ين اسـت كـه ب

 يبـا محتـوا   يآموزشـ  هاي كالسكه در  يانآموز دانش

با اند  مصرف مواد شركت كردهي منفهاي  امديشناخت پ

وجود  معنادارتفاوت اند  دهيرا ندها  آموزشن يكه اآنان 

تـر   ينگرش منف يدارا كننده ان شركتآموز دانش و دارد

  .ندهست ادياعتبه  نسبت

  

  :كه در پژوهش حاضر مطرح است عبارت است از ليسؤا

ـ نـد تغ يدر فرا )ا پسـر بـودن  يدختر (ت يجنس ايآ .۱ ر يي

   دارد؟ تأثيراد ينگرش نوجوانان نسبت به اعت

  

  قيتحق روش

بـا   يدو گروهي شيدر پژوهش حاضر از طرح شبه آزما

روه هر دو گ .آزمون استفاده شده است آزمون و پس شيپ

رسـتان  يه اول دبيان پاآموز دانشن يش و گواه از بيآزما

و از نظر پارامتر اند  انتخاب شده يمدارس متوسطه عاد

  .مورد مطالعه همسان هستند

  گيري  نمونه و روش نمونه ،جامعه

  جامعه آماري  )الف

ـ پژوهش حاضـر عبـارت اسـت از كل    يجامعه آمار ه ي

متوسطه دخترانه مدارس ،رستانيه اول دبيان پاآموز دانش

شهر تهـران در   موزش پرورشآگانه  ۲۰و پسرانه مناطق 

  .۱۳۷۹‐۸۰ يليسال تحص

  

  گيري  گروه نمونه و روش نمونه) ب

ـ آمـوز پا  دانش ۱۶۷۵ن پژوهش از يدر ا ينمونه آمار ه ي

و  )تعـداد =۱۰۰۷(ش يرستان در دو گـروه آزمـا  يبداول 

  .شود مي ليتشك )تعداد=۶۶۸(گواه 

ان مــدارس يــاز م يشــيه آزماانتخــاب گــرو يبــرا

و  ۱۴بجـز منـاطق    ‐تهران شهر  گانه ۲۰متوسطه مناطق 

رسـتان پسـرانه و   يك دبيرستان دخترانه و يك دبي ‐ ۱۷

 يتصـادف  صـورت  به ه اوليك كالس پايدر هر مدرسه 

از گـروه   ۱۷و  ۱۴حـذف منـاطق    دليل به .انتخاب شد

ــه از هــر  ــنمون ــاطق ي رســتان يدو دب ۱۸و  ۱۲ك از من

از  يل حذف بعضـ يدل .گرديدرانه و پسرانه انتخاب دخت

ن مدارس و يمسئول ين مناطق عدم همكاريمدارس در ا

كامل اجرا نشـدن طـرح    طور به جتاًيمناطق مذكور و نت

  .بوداي  لهمداخ

آمـده در مـورد    دست هاي به هداد كه اينبا توجه به 

كامل ۱۹و  ۱۵،۱۶و دختران مناطق  ۶و  ۵پسران مناطق 

ـ ترت بدين .ندديگروه نمونه حذف گرد نبود از  ۱۰۰۷ب ي

ـ كـه از ا  انتخاب شـدند  يشيگروه آزما  عنوان بهنفر  ن ي

  .ندبود نفر پسر ۳۰۶نفر دختر و  ۵۴۳تعداد 

ـ انتخاب گروه گواه از م يبرا ان مـدارس متوسـطه   ي

 ،آموزش و پرورش شهر تهـران  ۱۲ك تا يمناطق  يعاد

ـ رستان دخترانـه و  يك دبي نه و در رسـتان پسـرا  يك دبي

 يتصادف صورت بهرستان يه اول دبيك كالس پايمدرسه 

گـروه گـواه     عنوان بهنفر  ۶۶۸ب يترت بدين .انتخاب شد

نفـر را دختـران و    ۳۶۲ن تعـداد  يانتخاب شدند كه از ا

  .دهند يل مينفر را پسران تشك ۳۰۶
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  ابزار پژوهش

پرسشنامه از  است عبارت پژوهش نابزار مورد استفاده در اي

پرسشـنامه توسـط بهرامـي    اين  .نسبت به اعتياد نگرش

 است ساخته شده و داراي روايي و پايايي مطلوب ]۲۹[

  . ]۵[ سنجد عامل را در نگرش نسبت به اعتياد مي ۱۰و 

ه بآزمون سنجش نگرش نسبت  ييايپا يبررس يبرا

  .از دو روش استفاده شده است ادياعت

ون آزم بازآزماييحاصل از روش  ييايب پايضر .۱

 ۱۲۹نفر دختر و  ۱۴۶( آموز دانش يآزمودن ۲۷۵ يبر رو

 يه تست براياول يك هفته ازاجرايو با فاصله  )نفر پسر

و در گـروه   ۷۸۵/۰در گروه دختـران   ،۸۴۶/۰كل گروه 

ب در سـطح  يآمده كه تمـام ضـرا   دست به ۹۰/۰پسران 

  . است معنادارنان ياطم ۹۹/۰

با  يوندر يانسحاصل از روش هم ييايب پايضر .۲

 دسـت  به يينهاكرونباخ كه در مطالعه  ياستفاده از آلفا

ـ هـر   يب همبسـتگ يج حاصل از ضـرا ينتا .آمد ك از ي

ـ ب پايبا نمره كل آزمون همراه با ضـر  ها لسؤا آن  يياي

ـ ادر صورت حذف هر سـؤال در    يبـر رو  مطالعـه ن ي

برابر بـا   ,يدر كل نمونه مورد بررس ينفر آزمودن ۱۶۷۵

   .است ۹۲۳/۰

 يبررسـ  آزمـون  سـازه  يـي روا ،ژوهش حاضردر پ

ن پژوهش از يسازه در ا ييآوردن روا دست به يبرا.شد

كه ده عامـل در   استفاده شده است يل عامليروش تحل

  : ن ده عامل عبارتند ازيا.شدند يين آزمون شناسايا

  ،)سؤال ۱۸(اد ينسبت به اعت ينگرش كل .۱

 ،)سؤال ۱۳(نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر  .۲
 ،)سؤال ۸(علت مصرف مواد مخدر  سبت بهنگرش ن .۳
 ،)سؤال ۵(ش فرد معتاد پذير نگرش نسبت به .۴
 ،)سؤال ۵(ت فرد معتاد ينگرش نسبت به شخص .۵
 ،)سؤال ۹(اد ينگرش اجتماع نسبت به اعت .۶
 ،)سؤال ۶(ادينگرش نسبت به ترك اعت .۷
 ،)سؤال ۳(مواد مخدر به عواقب مصرف سبتننگرش  .۸
  ،)سؤال ۳( اديز از اعتينگرش نسبت به گر .۹

راه حل در   عنوان بهاد ينش اعتينگرش نسبت به گز .۱۰

  .)سؤال ۳( يزندگ

  روش اجرا

پرسشنامه نگرش نسبت بـه   ،ها نيپس از انتخاب آزمود

ـ يش و گواه به شياد در دوگروه آزماياعت داده  يوه گروه

ش بـه  يسپس در گروه آزمـا . )ش تستيپ  عنوان به(شد 

ـ  ،ك جلسـه يهفته و هر هفته  ۷مدت  ـ  و نـادم  ادمعت  اي

 سازي خانواده او به كالس آورده شد تا با هدف مصون

در خصـوص   ،نوجوانان در برابر مصرف مـواد مخـدر  

عـادت و تكـرار بـه     صـورت  بهكه فرد معتاد  فرايندي

كوتاه مدت و درازمـدت   آثار آورده، يمصرف مواد رو

مصرف مواد مخدر  يمنف تأثير ،ك مواد مخدريولوژيزيف

و  ي، اجتمـاع يو مشـكالت قـانون   يبر سالمت جسمان

كه درخصـوص   يغلط هاي برداشتآن، سوء يخانوادگ

اد ي، انتظارات معتاد از اعتمصرف مواد مخدر وجود دارد

ـ ج اعتي، نتا)خواستند و چه گرفتند؟ مي اد چهياز اعت( اد ي

و ، فـرد معتـاد   يروابط اجتمـاع  و ر خانواده و اشتغالب

جلسـه حـدود    هر. صحبت شود اديكرد به اعتيعلل رو

ـ قه آن را معتاد يدق ۵۰قه بود كه يدق ۷۰  يا خـانواده و ي

 ۲۰گفـت و حـدود    مـي  سخن ماًيقتان مسآموز دانشبا 

شـد   مـي  ادارهو پاسخ  پرسش صورت به جلسهاز قه يدق

ـ معتـاد و  هـاي   ان و جـواب آمـوز  هاي دانش پرسش( ا ي

ـ ر نظر يجلسات ز .)يخانواده و شـناس كـار    روانك ي

در هـا   شد تا جلسه از محـور صـحبت   يه مآزموده ادرا

 ۴جلسـه   ۷از . اد و تبعات آن منحرف نشـود يمورد اعت

جلسه توسط خانوده معتاد  ۳جلسه توسط معتاد نادم و 

ا يا مادر، برادر يپدر  ،منظور از خانواده معتاد. اداره شد

در هـر جلسـه   . استا فرزندان معتاد يخواهر، همسر و 

 يبـرا . افـت ي مـي  د حضـور از بستگان معتـا  يكيتنها 

 .از معتادان زن استفاده شـد  آموز دانشآموزش دختران 

ش يدر دو گروه آزما اًمجدد) جلسه ۷(ن مدت يپس از ا

  .ديگرد توزيعاد يپرسشنامه نگرش نسبت به اعت ،و گواه

  

  ها ل دادهروش تجزيه و تحلي

ـ ل وارين پژوهش از تحليدر ا ـ دو متغانس ي  يبـرا  يري

ـ هـدف از تحل .اسـتفاده شـد  ها  هدل دايه و تحليتجز ل ي

ن پـژوهش آن اسـت كـه از    يدر ا يريانس دو متغيوار
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يك طـرح  آمده در  دست بهن يانگيسه چهار ميق مقايطر

موجــود بــبن  هــاي تفــاوتد كــه شــومشــخص  ۲*۲

پـس تسـت در   –ش تست يتفاوت نمرات پهاي  نيانگيم

ـ اد و هـر  يكل پرسشنامه نگرش نسبت به اعت ك از ده ي

ا حاصـل  يتصادف بوده است اتفاق حاصل  ،اس آنيمق

ـ  و) جنس(ر دوم يمتغ تأثيرا ي )گروه(ر اول يمتغ تأثير ا ي

ر اول بــا يــاز متغ ينــيمعهــاي  ب ســطحيــحاصــل ترك

ـ يمعهاي  سطح اثـر متقابـل گـروه و    (يـر دوم  از متغ ين

  .)جنس

  

  پژوهش هاي  هافتي

 ۱در جـدول   ها يافته يلتحلمربوط به خالصه اطالعات 

  .داده شده استش ينما ۲و 

 معنـادار كه  دهد مي نشان ۲و  ۱ج حاصل از جدول ينتا

انگر آن است كه يب ۰۱/۰ ر گروه در سطحيدر متغFبودن 

ن تفـاوت  يانگين ميب ،ها نيت آزموديبدون توجه به جنس

گـواه   ش ويآزمـا  هگـرو  پس تست–ش تست ينمرات پ

ـ به ا ؛وجود دارد معنادارتفاوت  ـ كـه م ن معنـا  ي ن يانگي

پرسشـنامه   پس تسـت كـل   ‐ش تستيمرات پتفاوت ن

ن نمرات در گـروه گـواه   ين هميانگياز م يشيگروه آزما

  . است تر بيش

 ۰۰۰۱/۰ر جـنس در سـطح   يدر متغ Fبودن  معنادار

ن يب ها، نيانگر آن است كه بدون توجه به گروه آزموديب

پس تست دختران و  ‐ش تستين تفاوت نمرات پيانگيم

ن يانگيمعنا كه م بدين؛ دارد وجود معنادارپسران تفاوت 

پس تست كـل پرسشـنامه    –ش تست يتفاوت نمرات پ

  .استتر  ن نمرات در دختران باالين هميانگيپسران از م

  

  

هـاي   پس تست در كل پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد در گـروه ‐ميانگين و انحراف استاندارد تفاوت نمرات پيش تست      ۱جدول 

  مطالعهمورد 

  گروه انحراف استاندارد ميانگين دتعدا  جنس

  دختر

  آزمايشي  ۲۷/۴۱ ‐۰۱/۱۸ ۵۴۳

  گواه  ۴۶/۳۶ ۰۸۵۶/۰ ۳۶۲

  جمع  ۳۸/۴۰ ‐۷۷/۱۰ ۹۰۵

  پسر

  يآزمايش  ۱۳/۵۲ ‐۷۰/۳۹ ۴۶۴

  گواه  ۵۰/۳۰ ‐۸۷/۳ ۳۰۶

  جمع  ۱۰/۴۸ ‐۴۶/۲۵ ۷۷۰

  جمع

  يآزمايش  ۸۱/۴۷ ‐۰۱/۲۸ ۱۰۰۷

  گواه  ۹۰/۳۳ ‐۷۳/۱ ۶۶۸

  جمع  ۶۹/۴۴ ‐۵۳/۱۷ ۱۶۷۵

  

س تسـت كـل پرسشـنامه در    پ ‐خالصه اطالعات تحليل واريانس براي آزمون تفاوت ميانگين تفاوت نمرات پيش تست      ۲جدول 

  هاي مورد پژوهش گروه

  اتمنبع تغيير  درجه آزادي  ميانگين مجذورات  مجموع مجذورات Fآزمون   سطح معناداري

  گروه ۱ ۷۲/۲۹۰۰۲۳  ۷۲/۲۹۰۰۲۳  ۵۱/۱۶۴  ۰۰۰۱/۰

  جنس ۱ ۸۲/۶۵۶۳۲  ۸۲/۶۵۶۳۲  ۲۳/۳۷  ۰۰۰۱/۰

  گروه*جنس  ۱  ۰۲/۳۱۳۷۶  ۰۲/۳۱۳۷۶  ۷۹/۱۷  ۰۰۰۱/۰

  خطا ۱۶۷۲ ۹۱/۱۷۶۲  ۸۸/۲۹۴۵۸۲۳   

  جمع  ۱۶۷۵    ۰/۳۸۵۸۰۰۸    
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F   محاسبه شده حاصل از اثر متقابل گروه و جـنس

در صـد   ۹۹ن با يبنابرا .است معنادار ۰۱/۰ز در سطح ين

مـورد  هاي  نيانگين ميكه ب دشو مي جه گرفتهينان نتياطم

ـ ن متـري  بيش. وجود دارد معنادارتفاوت  ،سهيمقا ن يانگي

پس تست كل پرسشنامه به  –ش تست يتفاوت نمرات پ

ـ ن متـري  كماست و يشيپسران گروه آزما ـ يانگي ن ين هم

  .تعلق داردنمرات متعلق به دختران گروه گواه 

 ج حاصـل از پـژوهش حاضـر نشـان    ينتـا  ،در كل

  :دهد مي
پس تسـت   ‐ش تست ين تفاوت نمرات پيانگين ميب

وجـود   معنـادار و گواه تفـاوت   يشيآزماهاي  هدر گرو

 ‐ش تستين تفاوت نمرات پيانگين معنا كه ميبه ا ؛دارد

ـ از م يشـ يآزما پس تست كل پرسشـنامه گـروه   ن يانگي

لـذا گـروه    و اسـت  تر بيشن نمرات در گروه گواه يهم

به گـروه گـواه    نسبتتري  ينگرش منف يدارا يشيآزما

ـ . )p > ۰۱/۰و  F=۵۱/۱۶۴( است ـ ن ميب ن تفـاوت  يانگي

ش تست ـ پس تست دختران و پسران تفاوت  ينمرات پ

ن تفاوت نمرات يانگيمعنا كه م  بدين وجود دارد، معنادار

ن يانگيپس تست كل پرسشنامه پسران از م ‐ش تستيپ

ـ   و F=۲۳/۳۷(ن نمــرات در دختــران بــاالتر اســت يهم

۰۱/۰p<(. ز در سطح ين اثر متقابل گروه و جنس نينهمچ

ـ ن متـري  بـيش معنا كـه    بدين ؛است معنادار ۰۱/۰ ن يانگي

پس تست كـل پرسشـنامه    ‐ش تست يتفاوت نمرات پ

 يشـ يمتعلق به پسران گروه آزما ،ادينگرش نسبت به اعت

ن نمرات متعلق به دختران گروه ين هميانگين متري كمو 

ـ كه پسـران در ا  دده مي چه نشانين نتيا. گواه است ن ي

   .اند هكردكسب تري  ينگرش منفهاي  لبرنامه مداخ

 
  گيري جهيبحث و نت

, ]۹[گـران  ينتـر و د يقـات و يج تحقينتا ،پژوهش حاضر

ـ ي، ك]۱۱[ساسمن  ، ]۳۰[ (Kinney & Leaton) تـون يو ل ين

 وود لـوك و  ]۲۰[نكـا  يكوك و م ،]۱۶[گران يد والكر و

قـات  ين تحقيآنان در ا .دهد ميقرار  تأييدرا مورد  ]۲۲[

  :اند ان كردهيب

 يريشـگ يپ يبـرا  يازموارد برنامه آموزش يكي) الف

ـ ينوجوانان از نتـا  سازي اد، آگاهيوع اعتياز ش و  يج منف

 يو اجتمـاع  ياد است كه در ابعاد خانوادگيمخرب اعت

  .دهد ميخودش را نشان 

باشد كه آگاه شدن توسـط   يطورها  هاگر برنام )ب

ان انجام شود و آنان با حضور معتـادان  آموز دانشخود 

و  ]۱۶[ نـد يابن اطالع يمعتاد يابند از ابعاد زندگياجازه 

 تأثير، ]۱۱[ كنندنه كسب ين زميفعاالنه اطالعات را در ا

  .بهتر است يريشگيبرنامه پ

 ،ميريگ مي اديگران يرا از د ياجتنابهاي  ما رفتار )ج

ـ  يتوانند الگو و مدل برا مي كه يگرانيد ـ ا يريادگي ن ي

  ].۲۷و۲۳،۲۰[ ما باشند يبراها  گونه رفتار

ان يتوان از افراد معتاد نادم كه حاضر به ب مي نيبنابرا

ار يبسـ هاي  يمشكالت و تلخو  ،شيخو يتجارب زندگ

  عنـوان  بـه ان هسـتند  آمـوز  دانـش در جمع د ات خويح

 يان بـرا آمـوز  دانشزش يش انگيافزا منظور بههايي  الگو

ـ ا .اد استفاده كردياز اعت يريشگياجتناب و پ  ن الگوهـا ي

ر نشـدن در مصـرف   يدرگ يبرا يليدلعنوان  بهتوانند  مي

ـ كه الزمـه انگ  يليدل ،رنديقرار گ مورد استفاده مواد، زه ي

  .]۱۰[ است اجتناب از مصرف مواد ينوجوان برا

 بـراي  تـر از خـود روشـي    مقايسه با افراد پـايين  )د

ادبيات ما تحت عنوان آنچه در  ، يعنيآموزي است عبرت

ايـن نتـايج    .ادبان مطرح شـده اسـت   آموزش ادب از بي

بـراي نوجوانـان   تواننـد   مـي بيانگر آن است كه معتادان 

در اديـان  . ]۲۲[ رنـد هاي عبرت قـرار گي  موضوع  عنوان به

تر از  از مقوله مقايسه با پايين ها انسانالهي، جهت هدايت 

. زياد شده اسـت  هاي ي استفادهآموز عبرتخود در قالب 

هاي آن آيات متعدد در قرآن است كه به سرگذشت  نمونه

پـردازد كـه بـه انحـراف      و سرنوشت افراد و اقوامي مي

كشيده شده و نتايج منفـي اعمالشـان باعـث اضـمحالل     

تـا قبـل از   . اجتماعي آنان گرديـده اسـت    زندگي رواني

شناسـان مقولـه     بسـياري از روان  ]۲۲[ وود لـوك تحقيق 

تر از خود را در جهت رضـامندي هرچـه    سه با پايينمقاي

تواند كاهش  كه مي ]۳۱[ كردند تر از خود بررسي مي بيش

باعـث  اضطراب و نوعي سكون و عدم تحرك را در فرد 

تـر از خـود بـا روح     مقايسـه بـا افـراد پـايين    شود، اما 

بسـياري   اب ها درگير شدن انسانتواند از  ي ميآموز عبرت

 ).بعد پيشگيري(ري كند از مشكالت جلوگي
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ار مهـم  يبسـ طـرق  اعـم از   طور به يسه اجتماعيمقا

ـ ا] ۳۲[ (Festinger) نگريفست. است ادياز اعت يريشگيپ ن ي

. داند مي »خود«ن و تحول يمنبع را از منابع مهم در تكو

كنـد هـر    مـي  ن منبع به افراد كمكيمعتقد بود كه ا يو

ـ خـود را كـاهش د   يابيدر ارزشـ  يثبات يگونه ب د و هن

 يمنبـع اطالعـات   ،گرانيت ديمشاهده وضع. كنترل كنند

سه خود يمقا فرايندن خود است كه در يتكو يبرا يمهم

ن باور بـود كـه   ينگر بر ايفست. شود ي ميگران عمليبا د

 ياتيدهند خودشان را توسـط خصوصـ   مي حيمردم ترج

و ملموس  يذهنغير ,ينيع, كنند كه سرراست يابيارزش

ـ ات و معين خصوصـ يا  زماني كه. ندهست وجـود  هـا   اري

سـه بـا   يل دارنـد خودشـان را در مقا  يتماها  آن ,ندارند

 يارهـا يمع  عنـوان  بـه گران يرا ديكنند ز يابيگران ارزيد

ـ از دال يكـ يد يشـا . شوند مي آنان مطرح يبرا ينيع ل ي

ـ استفاده زود هنگام كودكـان از ا  ـ  ]۳۳[ن منبـع  ي ن يهم

ـ ا. بودن آن باشد ينيملموس بودن و ع ت ين خصوصـ ي

ـ يملموس و ع ي سـه اجتمـاع  يمقا يبـرا توانـد   مـي  ين

مـواد  مصـرف  از  يريشـگ يپمنظور  بهوه را يشترين  قوي

   .فراهم كند »خود«ن ين منبع مهم تكويق ايمخدر از طر

او،  هبرنامه مواجهه زنده با معتـاد و خـانواد   ،در كل

ان آموز دانش يبرا يضمن فراهم آوردن اطالعات اساس

ـ از اعت يريشـگ يزش پدر جهت آمو  توانـد  مـي  ]۱۱[ ادي

در ان را در ابعاد مختلـف  آموز دانشنگرش  سازي يمنف

 شـناختي   ـ  يكه سه جنبه عاطف يابعاد ،داشته باشد يپ

  .رديگ مي دربر ]۳۴و۲۹[ نگرش را يـ رفتار

در مقولـه  كـه   كـرد د اذعـان  يج باين نتاين اييدر تب

 فراينـد قـرار گـرفتن نوجـوان در     ،)self( ن خـود يتكو

ــاعيمقا ــادم و ] ۲۴و۲۳[ يســه اجتم ــادان ن توســط معت

ـ باعـث تغ  ،آنـان هـاي   هخانواد نگـرش نوجـوان    در ريي

نوجوان با  .شود مياد ينسبت به اعت) يمنفهاي  يريسوگ(

 ،]۱۵[ مصرف مواد مخدراز  يواقعغير داشتن تصورات

دسـت   بـه  ,هكردكه از افراد تجربه بازخوردهايي توسط 

ـ    آورد به اصالح  مي ن يتصـورات خـود از مصـرف چن

ب همزمـان دو منبـع   يترك ،جا ايندر . پردازد ي ميمواد

دو منبـع  ( ياجتمـاع هـاي  و بازخورد يسه اجتماعيمقا

ر ييم كه چگونه باعث تغيكن مي را مشاهده) ن خوديتكو

از  يبعضـ . دنشـو  مـي  ادينگرش نوجوانان نسبت به اعت

ـ ن تركيا ]۲۶[شناسان   روان ـ ب را اي ـ ي  حين توضـ ين چن

 مـا قـرار   يسه اجتماعيكه موضوع مقا يافراد: دهند مي

 يرا بـرا هـايي   بـازخورد تواننـد   مـي  رند همزمانيگ مي

بـه  . بدهنـد ارائه نگرش ما  ياصالح خود و رفتار و حت

ـ با توجه بـه ا  رسد مي نظر ـ  ي هـاي   هن دو منبـع در برنام

اد را مصـداق  يه اعتياد علياعت فرايندتوان  مي ,يريشگيپ

ـ  ،ن پژوهشيج جالب توجه در اينتااز  .ديبخش تـر   يمنف

ان آمـوز  دانـش ان پسر نسبت به آموز دانششدن نگرش 

قابل درك اسـت كـه    لحاظن ين امر از ايا. دختر است

 اد هستند وياعت رياز دختران درگ تر بيشپسران  ،رانيدر ا

لذا . استتر  ينيو عتر  آنان ملموس ين امر برايااحتماالً 

ـ اعت يج منفين نتاپسرا رسد مي به نظر را از از زبـان  اد ي

چـون   ؛كننـد  مـي  شان بهتـر درك يها معتادان و خانواده

ـ نسبت به اعت تري بيش ياطالعات قبل جـه  ينت. اد دارنـد ي

ن تـري  بيش ،ن است كه پسران پس از مواجهه معتادانيا

البتـه   .انـد  هكـرد اد كسـب  ياعتمورد را در  ينگرش منف

است  يران خاليا در نهين زميا در يقات تجربيتحق يجا

ـ شـود   هدادتا نشان  نـث در  ؤن دو جـنس مـذكر و م  يب

وجـود دارد و  هـايي   تفاوتاد چه ينگرش نسبت به اعت

از  شناسان  روان ،ست؟ در كلياز چ يناشها  تفاوتن يا

 اد استقبالياز اعت يريشگيدر مورد پ يآموزشهاي  هبرنام

ج ياز نتانوجوانان را  سازي كه آگاه هايي ؛ برنامهكنند مي

در  اد رايج اعتينتا ،اد هدف قرار دادهيو مخرب اعت يمنف

ـ ا .]۱۵و۹[ دهد مي نشان يو خانوادگ يابعاد اجتماع ن ي

را  سـازي  ن گونه آگاهيخود ااي  لهق با برنامه مداخيتحق

  .هدف خود قرار داده بود

ـ ن بار در اياول ين پژوهش برايا ران انجـام شـد و   ي

ـ ان از دست ياريبس يچون برا ـ م و تربيدركاران تعل ت ي

در سـطوح مختلـف مواجـه    هايي  ناآشنا آمد با مقاومت

ـ طرح اطالع دار يكه محقق و مجرجا  آن تا .ديگرد د، ن

گـر  يچ كشـور د يدر ه ]۲۲[ بجز در كانادا ين طرحيچن

ـ د بودن ايبا توجه به جد. تا به حال اجرا نشده است ن ي

اسـت   الزم از مصـرف مـواد مخـدر،    يريشـگ يوه پيش

 .رديه صورت گبارن يدر ا تري بيشقات يتحق
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مواجهه بـا معتـادان و    يق بر برنامه آموزشين تحقيا

ـ سه ايمقا يآنان متمركز بود و مجال براهاي  هخانواد ن ي

گـر وجـود   يرانه ديشـگ يپ يآموزشـ هاي  روشبرنامه با 

ـ ا ،ندهيقات آيدر تحق شود مي شنهاديپ .نداشت ن روش ي

آن  كـارايي ه شود تا سيگر مقايد هاي روشبا  يريشگيپ

  .گر مشخص شوديد هاي روشسه با يدر مقا
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