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 چکيده
-های زندگی در تغییر نگرش دانشهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت

 –آزمون آموزان  نسبت به مواد مخدر است. روش آزمون  به صورت آزمایشی، پیش

شهرستان  1آموزان مقطع متوسطه ی آماری دانشآزمون با گروه کنترل بود. جامعهپس

نفر به عنوان حجم نمونه با روش همتاسازی مشخص  34ان فارس بودند که رستم در است

سنج ی نگرشابتدا پرسشنامه و در دو گروه کنترل و آزمایش به طور تصادفی قرار گرفتند.

آموزان و دانشجویان ( که اعتبار و پایایی آن در بین دانش83اعتیاد و مواد مخدر نظری)

گروه تکمیل و سپس  برای افراد گروه آزمایش،  به تأیید رسیده است، توسط هر دو

جلسات آموزشی مربوط به آموزش مهارت زندگی در پنج بعد برگرفته از ابعاد سازمان 

دقیقه برگزار گردید. بعد از اتمام دوره،  45جلسه و هر جلسه  6بهداشت جهانی به مدت 

ها نشان داد که یافته آزمون بر روی هر دو گروه افراد کنترل و آزمایش اجرا گردید.پس

آزمون کاهش در پس 53.8به  74.4ی گروه آزمایش در پیش آزمون از نمره میانگین

کاهش بسیار ضعیفی  9/61به   63.3آزمون ی گروه کنترل در پیشیافت و میانگین نمره

و هم  0.04آزمون ی پیشی گروه کنترل و آزمایش هم در مرحلهداشت. همچنین رابطه

های پژوهش مبین آن است معنادار بود. با این وجود، یافته 0.02آزمون ی پسدر مرحله

آموزان های زندگی به طور معناداری باعث کاهش نگرش مثبت دانشکه آموزش مهارت

 شود.به مواد مخدر می

. آموزانهای زندگی، دانشاعتیاد، مواد مخدر، مهارت :واژگان کليدي
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 مقدمه
 سایر و مواد مخدر ر،سیگا مصرف . است مواد مخدر مصرف به گرایش و اعتیاد ها،خانواده هاینگرانی و هادغهدغ ترینمهم از امروزه

 درگیر آن با وعینبه  جهان کشورهای اکثر که است اجتماعی و روانی بهداشتی، هایچالش مهمترین یکی از نوجوانان توسط غیرقانونی مواد

بر اساس  .(74: 1388نماید)سادات موسوی، می تحمیل جوامع شدیدی بر و گسترده بسیار داشتیبه و اجتماعی فردی، مشکالت و هستند

ال افزایش است)صلحی حاطالعات منتشر شده از دفتر مقابله  با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد روند مصرف مواد مخدر با شیب مالیم در 

روند و حدود ز بین میمیلیون نفر در جهان به خاطر مصرف مواد مخدر ا 5ه طور متوسط (. از نظر بهداشتی سالیانه ب33: 1392و ابوالفتحی، 

سئله (. اما م150 :1392طهورسلطانی و همکاران، شوند) احمدیمیلیون نفر به واسطه سوء مصرف مواد مخدر به بیماری ایدز مبتال می 42

است و اینکه  شتهگیری داچشم افزایش اخیر است که هایدهه در جوانان و نوجوانان میان در مواد مصرف نگران کننده میزان استفاده از

اخیر مصرف مواد  هایدر سال (.Melchior ,2007: 122افتد)تر اتفاق میای در سنین جوانشروع استفاده از مواد مخدر به طور فزاینده

 (.84: 1387ن، ها رو به افزایش است)نظرپور و همکاراهآموزان و دانشجویان دانشگامخدر دیگر نه فقط در بزرگساالن بلکه در دانش

(. همچنین بر اساس گزارش 32: 1392بر اساس مستندات، در ایران رشد اعتیاد سه برابر رشد جمعیّت است)صرامی و همکاران، 

درصد  8/2ترین شیوع اعتیاد با میلیون معتاد به انواع مواد مخدر وجود داشت که بیش 200، در دنیا حدود 2004سازمان بهداشت جهانی سال 

نیز، ایران باالترین  2005(. بر اساس گزارش سال  21: 1388باشد که در بین کشورهای دنیا رتبه اول را دارد)دالور و همکاران، در ایران می

نفر معتاد به مواد است. عالوه بر  1نفر  17باشد. بر اساس این گزارش، در ایران از هر نسبت معتادان به هروئین و تریاک در جهان را دارا می

(. طبق آمار نیروی ,12005WDR)سال کشور به نحوی در سوء استفاده از مواد مخدر دست دارند 15 – 60درصد از جمعیت  20این 

رف کننده میلیون نفر در سطح کشور ایران مص 3.7میلیون نفر و بنا به آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی  1.5انتظامی، حدود 

 کمتر معتادان، از درصد 16 موجود، آمارهای (. به عالوه، براساس100: 1390قطعی و تفننی مواد مخدر وجود دارد)عالیی خرایم و همکاران، 

ایران (. در 53: 1388الهی و همکاران، آورند)نعمترو می اعتیاد به سال 24 تا 20 بین سنین در آنان از درصد 28و  دارند سن سال نوزده از

های اخیر در مورد سوء مصرف و وابستگی به مواد انجام شده است که میانگین سن شروع اعتیاد را گیر شناختی وسیع در سالدو بررسی همه

 19 – 20درصد در  16سالگی و  17 – 18درصد در سن  17سال،  15-16درصد  7سال،  14درصد زیر  6اند که سال ذکر نموده -+26

های تابع درصد دانشجویان دانشگاه 21.9(. همچنین طی اسنادی دیگر، 35: 1390اند)نظیفی و همکاران، د را شروع کردهسالگی اعتیاد خو

( 1386(. طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر )64: 1389وزارت علوم در معرض مصرف مواد مخدر هستند)خلیلی صدرآباد و همکاران، 

(. به استناد تحقیقی که در 8: 1390باشد)کیامرثی و ابوالقاسمی، سال می 21 – 27د مخدر در دامنه سنی نیز باالترین میزان سوء مصرف موا

ها درصد آن 35آموزان پسر سیگاری بوده و درصد از دانش 7سال بوده و حدود  14های سیستان انجام شد، سن شروع به اعتیاد دبیرستان

(. پژوهشی 60: 1383درصد تجربه مصرف مواد مشاهده گردید)مجاهد و بخشانی،  11ر در اصفهان سیگار را تجربه کرده بودند. در تحقیقی دیگ

 (. 194: 1392درصد دانشجویان وابسته به مواد مخدر بودند)مشکی و اصلی نژاد،  9/8دانشگاه دولتی ایران نیز نشان داد که  21دیگر در 

آموزان و دانشجویان است، توجه به میزان آمادگی برای متمرکز بر دانش از آن جایی که سن آمار شروع مصرف مواد در حال کاهش و

اند نظران عوامل متعددی را در ایجاد اعتیاد موثر دانستهاعتیاد این قشر و شناسایی متغیرهای مرتبط با آن بسیار حایز اهمیت است. صاحب

گیری، برقراری های زندگی، توانایی حل مساله، توانایی تصمیممهارت ها عوامل مربوط به خود فرد و به ویژه فقدانترین آنکه یکی از مهم

ای های زندگی، برنامهی آموزش مهارت(. هدف برنامه152: 1389واصل و همکاران، ارتباط موثر، کنترل هیجان و استرس است)یارمحمدی

شود که افراد را برای مواجهه ای اطالق مییافتهثبت و سازشهای روانی و اجتماعی است که به توانایی ابراز رفتارهای مپیشگیرانه از آسیب

های مهم اعتیاد بعضی افراد، بر این اساس، یکی از علت (.Buhler,2007: 1)سازدهای زندگی روزمره توانمند میموثر بر مطالبات و چالش

ای مناسب موجب شکنندگی و در نتیجه پناه های مقابلهها و مشکالت زندگی است: عدم آشنایی با روشها در رویارویی با سختیناتوانی آن

دهد، نوجوانان بزهکار در مقایسه با جوانان غیره بزهکار، (. برخی مطالعات نشان می67: 1387شود)محمدی و همکاران، بردن آنها به اعتیاد می

های توان نتیجه گرفت که پایین بودن سطح مهارت(. در تبیین این مسئله می146: 1392های مهارتی بیشتری دارند)نجفی و همکاران، نقص

های زندگی پایین آمده و موجب ارایه یک پاسخ هیجانی و نامطلوب آموزان در برخورد با چالششود توانایی نوجوانان و دانشزندگی سببب می

آوردن به مواد مخدر انشناختی و احیاناً رویهای روگردد و عالوه بر این، موجب افت تحصیلی، بروز آسیبها و رویداهای زندگی میبه محرک

ای بحرانی برای کسب عادات مربوطه به سالمتی و انتخاب و روش ی متوسطه دوره(. دوره71: 1392و سایر رفتارهای پر خطر گردد)کاشفی، 

نی است. تالش جهت کسب هویت ی نوجواآمیزترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف مواد مخدر دورهای که مخاطرهزندگی است. به گونه

های الزم جهت ارتباط با دیگران، نوجوانان را مستعد سوء مصرف مواد جویی، کاهش اعتماد به نفس و کمبود مهارتفردی و اجتماعی، لذت

ظر اجتماعی بسیار (. نوجوانان در این دوره از نظر عاطفی نارس، از نظر تجربه محدود و از ن180: 1390کند)پورموحد و همکاران، مخدر می
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( نشان دادند که برنامه آموزش مهارت زندگی 1387(. طارمیان و مهریار)44: 1392شکننده و تاثیر پذیر هستند)بحرینی بروجنی و همکاران، 

ن ( نشا1387های بعد شود. محمدی و همکاران نیز )تواند سبب کاهش مصرف موادمخدر در سالی یک عامل محافظت کننده، میبه منزله

ها دهد و موجب ایجاد نگرش منفی در آنها را نسبت به مواد مخد تغییر میآموزان، دانش آنهای زندگی به دانشدادند که آموزش مهارت

(در بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان به این 1387شود. سهرابی و همکاران نیز )نسبت به مواد مخدر می

( 1387شود. نظرپور و همکاران)سیدند که برنامه آموزشی رفتارهای سالم موجب تقویت نگرش منفی نسبت به سوء مصرف مواد مینتیجه ر

شود و هم های زندگی هم موجب نگرش منفی نسبت به مصرف مواد میدر تحقیقی دیگر به این نتیجه رسیدند که شرکت در کارگاه مهارت

( نیز در تحقیقی دیگر نشان داد که 1392دهد. بحرینی بروجنی و همکاران )ای اجتماعی را افزایش میهاینکه توانایی شناختی مهارت

های زندگی و آموزش از طریق فیلم از اولویت باالیی برخوردار است. همچنین مشکی های آموزشی مهارتهای شرکت حضوری در کالسروش

های ی دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتدانشجو 60( در تحقیقی که بر روی 1392نژاد)و اصلی

زندگی، در تقویت رفتارهای پیشگیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان تاثیر مثبت و ماندگاری دارد. طی پژوهشی دیگر، نجفی 

( تاثیر 1994)2های اجتماعی دارد. لیونانقش مهمی در پیشگیری از آسیب های زندگی( نشان دادند که آگاهی از مهارت1392و همکاران)

مداخله آموزش مهارت زندگی بر کاهش مشکالت مربوط به مواد مخدر را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که برنامه آموزش مهارت 

( به 1995و همکاران) 3آزمایش تاثیرگذار بوده است. بوتوین زندگی به طور قابل توجهی بر کنترل مشکالت مربوط به مواد مخدر در گروه

شهر نیویورک پرداختند. نتایج حاکی از  6های زندگی و فرهنگی بر پیشگیری از سوء مصرف مواد در مدارس بررسی اثربخشی برنامه مهارت

( در تحقیقی 2003خواهد بود. همچنین بوتوین ) آموزان در آیندهها موجب کاهش نگرش مثبت به مصرف مواد در دانشآن بود که این برنامه

آموزان ابتدایی از طریق آموزش مهارتهای زندگی مورد بررسی قرار دادند.  نتایج حاکی از دیگر پیشگیری از دخانیات و الکل را در میان دانش

( نیز در مطالعات به این 2005است. گورمن )آموزان به دخانیات و الکل داشته آن بود برنامه پیشگیری تاثیر مثبتی بر کاهش گرایش دانش

 50/0جوانا و داروهای غیر مجاز به میزان های زندگی به نوجوانان منجر به کاهش مصرف سیگار، الکل، مارینتیجه رسیدند که آموزش مهارت

 170مواد مخدر بر روی های زندگی برای کاهش مصرف ی آموزش مهارت( طی تحقیقی به بررسی تاثیر برنامه2006)4شود.  سیلمی

های امتناع ی مواد افزایش یافت و مهارتآموزان گروه آزمایش میزان اطالعات دربارهآموزان تایلندی پرداخت که نتایج نشان داد در دانشدانش

آموزان ه بر روی دانش( نیز در یک مطالعه شبه تجربی ک2007و همکاران) 5گیری و حل مساله رشد قابل توجهی پیدا کرد. بوهلرکردن، تصمیم

ای در مصرف مواد گیرانههای زندگی به طور مطلوبی نقش پیشی ابتدایی در آلمان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتدوره

کاهش گرایش های زندگی، آموزش و مقاومت در برابر همساالن در ( به بررسی تاثیر مهارت2008و همکاران) 6و سیگار دارد. همچنین کین

مدارس دولتی آفریقای جنوبی پرداختند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت زندگی به طور کلی موجب کاهش  36آموزان به سیگار در دانش

های زندگی نقش مهمی در پیشگیری از سوء مصرف مواد ( نیز نشان دادند که مهارت2009و همکاران) 7شود. ونزلعمومی مصرف سیگار می

آموزان های زندگی در دانش( نیز در تحقیق خود نشان داد که آموزش مهارت2013)8آموزان آلمانی دارد.  موفردالکل در بین دانشمخدر و 

 تر باشند.های درون زندگی واقعی خود آمادهها در مواجهه با چالششود که آنموجب می

هد و مانع گرایش دآموزان را در برابر مشکالت افزایش میدانشهای زندگی که قدرت دفاعی جوانان و بنابرین آموزش برخی مهارت 

آموزی ارائه ن دانشکه در یک مقطع رشدی مناسبی مانند دوراشود بسیار ضرورت خواهد داشت. البته این آموزش زمانیها به اعتیاد میآن

گذارند پشت سر می هستند و تاثیرات دوران بلوغ را آموزان متوسطه در مقطع سنی حساسیچرا که دانش .تری خواهد داشتشود نقش برجسته

أثیر را از همساالن تها در این دوره سنی بیشترین های اساسی این دوره است. همچنین آنگیری و یا پرخاشگری از ویژگیکه انزوا و گوشه

را از بسیاری از مشکالت  تواند آنهای فکر کردن میکنند، در نتیجه توجه به مهارت ارتباطی، مقابله با استرس، قاطعیت و منطقخود دریافت می

آموزان ایش دانشهای زندگی در پیشگیری از گرموجود در این سن کمک نماید. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت

زندگی در آموزش و  هایهمیّت بحث مهارتی آماری حاضر سابقه نداشته و لذا با توجه به اباشد. چنین تحقیقی در جامعهبه مواد مخدر می

چه ذکر شد سوال نآموزان به مواد مخدر، انجام چنین پژوهشی الزم و ضروری بود. لذا با توجه به آپرورش  و نقش آن در پیشگیری دانش

 اصلی تحقیق حاضر این است که:

                                                           
2 - Leona  
3 - Botvin 
4 - Seal 
5- Buhler  
6 - Ken 
7 - Wenzel 
8 - Mofard 
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 اثربخش است؟ آموزان به مواد مخدرهای زندگی بر کاهش نگرش مثبت دانشآیا آموزش مهارت 

 

 چارچوب نظري
گیری فردی، ارتباط های روانشناختی اجتماعی است که توانایی کمک به افراد در تصمیمهای زندگی شامل گروهی از مهارتمهارت

هایی ییهای زندگی تواناکند. در واقع مهارتها را در رسیدن به زندگی سالم کمک میکالمی موثر، الگوبرداری، خودمدیریتی است که آن

(. 153: 1389ها را برای یک زندگی موفق، مفید و رضایت بخش به کار ببرند)یارمحمدی واصل و همکاران، گیرند آنهستند که افراد یاد می

در  هایابد. این مهارتها و جوامع گوناگون تغییر میها و فرهنگها نسبت به موقعیتهای زندگی بسیار متعددند و ماهیت و تعریف آنمهارت

یابند و به طور های اجتماعی تجلی میقالب ساختارهایی چون عزت نفس، خودکارآمدی، تفکر انتقادی، توانایی حل مساله، درک خود و مهارت

شود)نجفی و ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده میضمنی و آشکار از طریق نهادهای اجتماعی مثل: خانواده، مدرسه، معلمان و رسانه

ی مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای هاست که زمینهای از تواناییهای زندگی، مجموعه(. در حقیقت مهارت147: 1392ن، همکارا

ن های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به دیگراسازند تا مسئولیتها فرد را قادر میآورند. این تواناییمثبت و مفید را فراهم می

(. 194: 1392نژاد، ها، انتظارات و مشکالت روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل موثری رو به رو شود)مشکی و اصلیو خود، با خواست

دسته اصلی تقسیم نمود. دسته اول، مهارت بین فردی و ارتباطات انسانی است که شامل همدلی،  4های زندگی را به ( مهارت1984) 9بروکس

گیری است که قابلیت ویی، صداقت، صمیمیت، مدیریت روابط بین شخصی و شفافیت بیان است. دسته دوم مهارت حل مساله و تصمیمرویار

های اوقات پیدا کردن راه حل قطعی برای یک کار است. سوم آمادسازی جسمانی و حفظ سالمت که شامل مدیریت استرس، انتخاب فعالیت

های زندگی است که شامل اعتماد به نفس، یولوژیکی است، دسته چهارم توسعه هویت و هدف در مهارتهای جنسی و فیزفراغت و جنبه

سازمان بهداشت جهانی نیز ده مهارت اصلی و اساسی  (.Mofrad,2013: 232 – 233)های اخالقی، بیان عاطفی و خود نظارتی استانتخاب

 های اصلی زندگی ارایه کرده است:ان مهارتاند را به عنوبندی شدهکه غالبا بصورت جفت جفت طبقه

 

 همدلی –. خودآگاهی 1

 ها.ضعف و قدرت و خواسته ها، نقاطخودآگاهی: توانایی شناخت خود و آگاهی از ویژگی -

 ای بین افراد.هها و تفاوتهمدلی: درک شرایط دیگران و احترام به دیدگاه -

 

 . ارتباط موثر / روابط بين فردي2
 یاز.نها و درخواست کمک از دیگران به هنگام ها، نیازها و هیجانثر: ابزار آراء، خواستهارتباط مو -

 ثر با دیگران.روابط بین فردی: ایجاد روابط فردی مثبت و مو -

 

 گيري/ حل مساله. تصميم3
 گیری: اتخاذ تصمیمات مناسب و موثر در ارتباط با مسائل مطرح شده.تصمیم -

 اه حل مناسب و موثر برای مسائل و مشکالتحل مساله: یافتن ر -

 

 . تفکر خالق/ تفکر انتقادي4
 های گوناگون برای مواجهه با یک موضوع.تفکر خالق: وارسی گزینه

 تفکر انتقادی: توانایی تحلیل اطالعات و تجارب. -

 

 ها / مقابله با استرس. مقابله با هيجان5
 ود و دیگران و ابراز واکنش متناسب با آنها در خها: تشخیص هیجانمقابله با هیجان -

 (.WHO 4 :2000,)های گوناگون و آثار آن بر افرادمقابله با استرس: شناخت تنش

 

                                                           
9 - Brooks 
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های زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد مخدر، الکل، سیگار، تقویت اتکا به نفس، تقویت در مجموع، پژوهشگران تاثیر مثبت مهارت

های بسیاری نیز در مورد سایر اند. پژوهشرهای پرخاشگرانه، خودکشی و بیماری ایذ و ... مورد تایید قرار دادهخود پنداره، پیشگیری از رفتا

نژاد، های زندگی انجام گرفته است که موید گسترش آن است)مشکی و اصلیها از طریق آموزش مهارتهای اجتماعی و فردی و بهبود آنآسیب

1392 :195 .) 

 ی تجربی و نظری مطرح شده در تحقیق حاضر، فرضیه ذیل قابل استخراج است.وجه به پیشینهدر این راستا با ت

 شود.آموزان میهای زندگی موجب تقویت نگرش منفی نسبت به اعتیاد در بین دانشآموزش مهارت -

 

 روش
مون با گروه کنترل است. در این پس آز –آزمون ی تجربی است. طرح تحقیق از نوع مطالعه آزمایشی پیشاین پژوهش یک مطالعه

گیری با اجرای یک آزمون و دومین اندازهگیری با اجرای یک پیششوند. اولین اندازهگیری میها دو بار اندازهها هر یک از گروهنوع طرح

 – 96که در سال تحصیلی شهرستان رستم است  1آموزان پسر مقطع متوسطه ی دانشی مورد مطالعه کلیهگیرد. جامعهآزمون انجام میپس

نفر گروه کنترل(  17نفر گروه آزمایش و  17آموز ) دانش 34ی آماری طرح حاضر در این آموزش پرورش مشغول تحصیل بودند.  نمونه 95

از طریق  ی کنترل و آزمایشنفره 17آموزان دو گروه  گیری  تصادفی انتخاب شدند. از بین دانشباشند که با استفاده از روش نمونهمی

شان نسبت ی بیشتری داشتند )یعنی نگرشآموزان اجرا کرده و گروهی که میانگین نمرهآزمون را  بر روی این دانشهمتاسازی انتخاب و پیش

روه ها اجرا شد و گهای زندگی بر روی آنتر بود( به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید و متغیر مستقل یعنی آموزش مهارتبه اعتیاد مثبت

ها حداکثر سعی بر این بود، سن، مقطع تحصیلی، شغل پدر و مادر، گرفتند. در انتخاب نمونهکنترل نیز تحت تاثیر هیچ متغیری قرار نمی

 تحصیل پدر و مادر، معدل و مکان زندگی هر دو گروه کنترل یکسان و مشابه باشد. 

( ساخته شده است 1380ت به اعتیاد و مواد مخدر بود که توسط نظری )سنج نسبی نگرشگیری در این تحقیق پرسشنامهابزار اندازه 

کامالً موافقم، موافقم، "های های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد به هر یک از پاسخشود و در مورد مادهگذاری میو به صورت لیکرتی نمره

های نامساعد یا نگرش منفی به اعتیاد، شود و در مورد مادهمی داده 1،2،3،4،5های به ترتیب نمره "نظری ندارم، مخالفم،کامالً مخالفم

در نوسان خواهد بود و کسب  نمره  160تا  32ی نمرات فرد در این پرسشنامه بین شود. بنابراین دامنهترتیب معکوس انجام میگذاری بهنمره

با این شیوه هم نگرش و هم شدت آن مورد ارزیابی قرار  باالتر نشانگر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است.

 گیرد.می

 

 گيرياعتبار)روایی( و پایایی اندازه
ها، از نظر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری های مقیاس و نیز قوت و ضعف آیتمپرسشنامه برای تعیین اعتبار صوری آیتم یسازنده

آیتم بوده  64اند. فرم اولیه مقیاس ها نظر مساعد و موافقی درباره اعتبار مقیاس داشتهی آنو همه و نیز اساتید روانشناسی استفاده کرده است

اند تا در مقیاس، دو فرم موازی به دست آید. بنابرین نیاز بوده است که موازی بودن دو فرم الف و ب و نیز ها نیز به دو نیمه تقسیم شدهکه آن

 باشد:ررسی قرار گیرد که نتایج به دست آمده به شرح ذیل میعناصر دو فرم با یکدیگر مورد ب

 است. 76/5و انحراف استاندارد  23/65میانگین نگرش در فرم الف برابر  -1

 است. 6/ 30و انحراف استاندارد  65 /23میانگین نگرش در فرم ب برابر  -2

 است. 82/0همبستگی بین دو فرم الف و ب برابر با  -3

فرم الف مقیاس  82/0دهد که دو مقیاس به میزان باال و رضایت بخشی با یکدیگر موازی هستند یعنی به احتمال مینتایج فوق نشان 

دهد که سازد که فرم ب. نتایج به دست آمده در مورد مقیاس نگرش ساخته شده نشان میبه همان میزان وضعیت نگرش فرد را مشخص می

است. ضریب پایایی محاسبه  86/0و در فرم ب برابر  81/0ند. ضریب آلفای کرونباخ در فرم الف برابر ها از همسانی خوبی برخوردارمواد مقیاس

 باشد که از پایایی قابل قبولی برخوردار است.می 79/0شده در تحقیق حاضر نیز 

آموزان اضر تغییر نگرش دانشهای زندگی است و متغیر وابسته در تحقیق حمتغیر مستقل در این تحقیق، برنامه مداخله آموزشی مهارت

 شد.آزمون مشخص میآزمون و پسنسبت به مصرف مواد بود که میزان تغییرات آن با تفاضل نمرات پیش
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 نحوه اجرا
ای جلسه و به صورت هفتگی)هفته 6های زندگی سازمان بهداشت جهانی( در طی ز مهارتهای زندگی )برگرفته ابرنامه آموزش مهارت

ی جلسات، ابتدا توسط محقق های زنـدگی بـدین صـورت بود که در کلیهدقیقه( آموزش داده شد. روش آموزش مهارت 45دو جلسه به مدت 

آموزان، حالت را بیان کنند. سعی محقق بر این بود که نظرات دانش شود تا نظرات خودآموزان خواسته میشود و از دانشموضوع مطرح می

 های آموزشی نیز استفاده گردید. بحث و مناظره را به خود بگیرد. در این آموزش از کلیپ

 اند از:های زندگی و جلسات آن عبارتموضوعات آموزش مهارت

های خود، شناخت ها، نیازها، محدودیتو منفی خود، خواستهها مثبت جلسه اول: شناخت خود یا خودآگاهی: آشنایی با ویژگی

 های خود.ها و شکستاستعدادها، موفقیت

جلسه دوم: مهارت ابراز وجود و مهارت قاطعیت: توانایی نه گفتن قاطعانه، توانایی نه گفتن به فشارهای درونی و بیرونی، توانایی ابراز 

 کنند.های مقاومت در برابر همساالنی که فرد را نسبت به مواد مخدر تشویق میهافکار، احساسات و عقاید خود، آشنایی با را

های یابی، آشنایی با ویژگیهای دوستجلسه سوم: مهارت ارتباطی سالم: ایجاد روابط فردی مثبت و موثر با دیگران، کسب مهارت

 آوری به مواد مخدر را در فرد تقویت کند.تواند زمینه رویمیدوست خوب، آشنایی با آداب دوستی، کسب توانایی در طرد دوستان ناباب که 

گیری: یافتن راه حل مناسب و موثر برای مسایل و مشکالت، توانایی در انتخاب های تصمیمجلسه چهارم: مهارت حل مساله و روش

 گیریمیمگیری، تسلط بر هیجانات در تصهای مختلف، دوری از عجله در تصمیمحلحل از راهبهترین راه

جلسه پنجم: مقابله به اضطراب و استرس: توانایی شناسایی عالیم اضطراب، دوری از تنبیه و سرزنش خود، جلوگیری از غلبه اضطراب 

 های هنری و ورزشی و تفریحی و .... بر خود، گرایش به فعالیت

یانبار مواد مخدر در رابطه با فرد و اجتماع، تشریح جلسه ششم: عوارض مصرف مواد: ایجاد نفرت نسبت به مواد مخدر، آگاهی به آثار ز

 وضعیت موقعیت اجتماعی معتاد در جامعه و خانواده وگذاشتن کلیپ در رابطه با مواد مخدر

 

 هایافته
های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی قابل ذکر است که ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

ی سوم( بودند و همچنین شغل پدر و مادر آنها به ترتیب کشاورز و آموز در یک مقطع سنی و تحصیلی)پایهدانش  34علت همتاسازی، هر  به

دار بودند و همچنین همه روستا نشین بودند. )قابل ذکر است که اکثریت جمعیت شهرستان رستم روستانشین و دارای شغل کشاورزی خانه

 هستند(.

ها از نرم افزار ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهدو گروه مستقل برای مقایسه میانگین tستنباطی نیز از آزمون در سطح ا

 استفاده گردید. spssآماری 

( به 3/63( و )4/74نفره ) 17های دو گروه ( گویای آن است که میانگین= sig /04و   =1/2t) tنتایج آزمون  1طبق جدول شماره 

آزمون به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه داد در مرحله پیشآمد که گروه اول که گرایش بیشتری به اعتیاد را نشان میدست 

 کنترل انتخاب گردید.

 ، ميانگين گروه آزمایش و کنترل در مرحله پيش آزمون با تی مستقل1جدول شماره 

 t df sigمقدار  رانحراف معیا میانگین تعداد های آزمونگروه

 04/0 32 1/2 17.3 4/74 17 گروه آزمایش

 12.6 3/63 17 گروه کنترل

 

های دو گروه دهد که میانگین( نشان می= sig /02و   =4/2t) t، نتایج آزمون 2با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره 

های های آموزشی مهارتتوان گفت که دورهت معناداری با یکدیگر داشته و میآزمون تفاو( در مرحله پس9/61( و گروه کنترل )8/53آزمایش)

 زندگی بر گروه آزمایش موثر بوده است.
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 ، ميانگين گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون با تی مستقل2جدول شماره 

 t df sigمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد های آزمونگروه

 5/8 8/53 17 گروه آزمایش
4/2 32 02/0 

 9/10 9/61 17 گروه کنترل

 

های نمره گروه آزمایش در پیش دهد که میانگین( نشان می= sig /000و   =4/4t) t، نتایج آزمون 3بر اساس جدول شماره 

های زندگی بر گروه رتهای آموزش مهاتوان گفت که دوره( تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و می8/53( و پس آزمون )8/74.4آزمون)

 درصد موثر بوده است. 99آزمایش در سطح اطمینان 

 ، ميانگين گروه آزمایش در مرحله پيش آزمون و پس آزمون با تی مستقل3جدول شماره 

 t df sigمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد های آزمونگروه

 3/17 4/74 17 گروه آزمایش )پیش آزمون(
4/4 32 000/0 

 5/8 8/53 17 آزمایش)پس آزمون(گروه 

 

( 63.3نمره گروه کنترل در پیش آزمون) دهد که میانگین( نشان می= sig /72و   =0.36t) t، نتایج آزمون 4بر اساس جدول شماره 

 ( تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته است.9/61و پس آزمون )

 ن و پس آزمون با تی مستقل، ميانگين گروه کنترل در مرحله پيش آزمو4جدول شماره 

 t df sigمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد های آزمونگروه

 6/12 3/63 17 گروه کنترل )پیش آزمون(
36/0 32 72/0 

 9/10 9/61 17 گروه کنترل)پس آزمون(
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 گيريبحث و نتيجه
ش در این پژوه آموزان نسبت به مواد مخدر انجام شد.دگی در نگرش دانشهای زناین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت

قاطعیت، مهارت  پنج بعد از ده بعد مهارت زندگی سازمان بهداشت جهانی که شامل شناخت خود یا خودآگاهی، مهارت ابراز وجود و مهارت

مواد به همراه  استرس بود در پنج جلسه و عوارض مصرفگیری و مقابله به اضطراب و های تصمیمارتباطی سالم، مهارت حل مساله و روش

 کلیپ در یک جلسه مورد آموزش قرار گرفت.

ها به ش مثبت آنهای زندگی قرار گرفته و نگرنتایج حاصله نشان داد که گروه آزمایش به طور معناداری تحت تاثیر آموزش مهارت

اهش یافت. آزمون ک( در پس8/53( به )8/74.4ه آزمایش در پیش آزمون)نمره گرو مصرف مواد مخدر کاهش یافت به طوری که میانگین

، سهرابی و (1387محمدی و همکاران ) (،1387های داخلی صورت گرفته توسط طارمیان و مهریار)بنابرین نتایج این تحقیق با پژوهش

( 1392کاران)(، نجفی و هم1392نژاد)و اصلی(، مشکی 1392(، بحرینی بروجنی و همکاران )1387(، نظرپور و همکاران)1387همکاران )

 کند.ها را تأیید میخوانی دارد و آنهم

(، 1994)10کند به طوری که لیوناها را تأیید میهمچنین نتایج این تحقیق با بسیاری از تحقیقات خارج از کشور منطبق است و آن

 15(، ونزل2008و همکاران) 14(، کین2007و همکاران) 13(، بوهلر6200)12(، سیل2005(،گورمن )2003(، بوتوین )1995و همکاران) 11بوتوین

شود که آموزان و دانشجویان موجب  میهای زندگی در بین دانش( همگی نشان دادند که آموزش مهارت2013)16(،  موفرد2009و همکاران)

نقش مهمی در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ها شوند و این آموزشتر میهای درون زندگی واقعی خود آمادهها در مواجهه با چالشآن

 آموزان و دانشجویان دارد.و کنترل و مقابله با مشکالت مربوط به مواد مخدر در بین دانش

ه گروه کنترل که کاهش داشت. البت 61.9به  63.3آزمون نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که میانگین نمره گروه کنترل در پیش

ز برگزاری همایشی زشی از طرف محقق قرار نداشتند، علت این کاهش گرایش به مواد مخدر در گروه کنترل را محقق ناشی ادر معرض هیچ آمو

روه کنترل داشت که داند که در همان مدت انجام تحقیق در آموزش و پرورش در این رابطه صورت گرفت که البته این تاثیر ناچیزی بر گمی

 تر خواهد بود. های خاص با جلسات منظم بسیار مفیدتواند در این زمینه مفید باشد اما آموزشی هم میهای عمومدهد آموزشنشان می

ه نیز صورت های درس فقط در چند جلسها توسط معلمین در مدارس و حتی در کالستوان اظهار داشت که اگر این نوع آموزشمی

اشد و اینکه گروهی از بآموزان از معلمین در این زمینه آن شاید تاثیرپذیری دانشتواند نتایج مفیدی در بر داشته باشد که دلیل گیرد می

اشته باشد که افراد این تواند عالوه بر تاثیر فردی تاثیری گروهی نیز دگیرند و میهمساالن همزمان و در یک مکان تحت این آموزش قرار می

های رتی که در آموزشتری با هم داشته باشند. در صوکنترل کرده و رابطه منطقیگروه که مدت زیادی کنار هم خواهند بود یکدیگر را بهتر 

را که این تحقیق نشان چگیرد شاید نتواند چنین تاثیری داشته باشد، عمومی که از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجالت و ... صورت می

زاری چند جلسه کالس های عمومی ذکر شده قرار داشتند اما با برگیر آموزشها تحت تاثداد که گروه آزمایش تا قبل از برگزاری این کالس

های آموزشی در ستری نسبت به مواد مخدر پیدا کردند. در نتیجه برگزاری چنین کالمتمرکز با موضوع مواد مخدر به یکباره نگرش منفی

ستایی که نوجوانان و های روسیار موثر باشد. به عالوه در مکانتواند باند میمدارس که برخی تحقیقات دیگر نیز اهمیت آن را ثابت کرده

ها را با محدودیت نآهای کمک به والدین در کارهای کشاورزی های آموزشی و تلویزیونی دسترسی دارند و یا مشغلهجوانان کمتر به برنامه

ضررات آن و تاثیری که مضمن آشنایی به انواع مواد مخدر و  تواند بسیار مفید واقع شود وها در مدرسه میسازند، این آموزشوقت مواجه می

تماعی و شهری در های اجها را برای حضوری موثر و سالم و قوی به محیطتواند داشته باشد آنبر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی می

تواند موثرتر از ن حتی میهای آناند، اطمینان به صحبتآموزان مرجع و الگو هستجا که معلمین برای بسیاری از دانشآینده آماده سازد. از آن

ه پیشنهادات ذیل که بکنند. بنابرین توجه ها در این زمینه صحبت میهای مختلف صدا و سیما و حتی همایشکارشناسانی باشد که در برنامه

 ر واقع شود:تواند در اثرگذاری بهتر چنین تحقیقاتی موثرتبرخاسته از تجربیات تحقیق حاضر است می

ها جهت آموزش وه آموزش آنها با انواع مواد جدید و نحهای ضمن خدمت برای معلمین جهت آشنایی بیشتر آنبرگزاری کالس -

 آموزان از طرف آموزش و پرورشبهتر به دانش

                                                           
1 0 - Leona  
1 1 - Botvin 
1 2 - Seal 
1 3- Buhler  
1 4 - Ken 
1 5 - Wenzel 
1 6 - Mofard 
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بازار و اثرات سوء آن بر فرزندان) آموزان در زمینه آشنایی با مواد مخدرهای جدید در های آموزشی برای والدین دانشبرگزاری کارگاه -

 شود(.ها برای والدین بیشتر توصیه میدر مناطق روستایی این گونه کارگاه

ا چگونگی برخورد با مشکالت یبا مواد مخدر و  آموزان مدرسه در رابطهی حداقل یک فیلم آموزشی در ماه با حضور همه دانشارایه -

 آموز در رابطه با فیلم پخش شدهنظرات چند دانشهای سالم و استفاده از از طریق روش

قش بسیار مهمی در تربیت فرزندان ها که در آینده نهای آموزشی در مدارس دخترانه و نادیده نگرفته آنگونه کالسبرگزاری این -

 جامعه دارند.

ت آموزشی مخصوصاً در مقطع ه محتویاهای آموزشی در سایر مقاطع تحصیلی و با دقت بیشتر در توجه بگونه کالسبرگزاری این -

 ابتدایی

آموزان با آموزان جهت آشنایی دانشها با دانشدعوت از معتادین سابق که در کمپین ترک اعتیاد به سربرده و صحبت مستقیم آن -

  گونه افرادتجربه زیسته این
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 مراجعمنابع و 
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش  "(1392عسگری، محمد؛ توقیری، امینه) احمدی طهور سلطانی، محسن؛ [1]

، فصلنامه اعتیادپژوهی "عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان کانون اصالح و تربیت

 149 – 160، 27سوء مصرف مواد، سال هفتم، شماره 

های انجام فراتحلیل پژوهش "(1390ندوشن، سعید؛ خوشنام، مژگان؛ مقیمیان شیاده، مایده)اکبر؛ غیاثی ارجمند نیا، علی [2]

 105 - 146، 12ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره ، برنامه"شده در حوزه آداب و مهارتهای زندگی در ایران

 برنامه ( اثربخشی1389اردکانی) افخمی مهدی ، رادمنش محمدحسن ، زاده چاوش السادات زهرا ، صدرآباد خلیلی افسر [3]

 "اعتیاد به نسبت پذیری آسیب کاهش و مخدر مصرف مواد سوء به نسبت دانشجویان نگرش در سالم رفتارهای آموزشی

 63 – 76چهاردهم،  شماره چهارم، سال مواد، سوءمصرف پژوهی اعتیاد فصلنامه

بررسی اثر "(1392ده، حمیدرضا؛ سپهری بروجنی، کبری)حرینی بروجنی، محمد؛ قایئد امینی هارونی، غالمرضا؛ سعیدزاب [4]

آموزان پسر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش

 43 – 51، 2، شماره 16، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره "مقطع متوسطه

بررسی میزان  "(1390ی، مجتبی؛ احمدیه، محمد حسین؛ دهقانی، خدیجه؛ کالنی، زهره)پورموحد، زهرا؛ یاسینی اردکان - [5]

، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی "های روستایی استان یزد از مواد مخدرآموزان پسر دبیرستانآگاهی دانش

 179 – 183، 3، شماره 18شهید صدوقی یزد، دوره 

های خانوادگی با نگرش به مواد مخدر در بین رابطه مولفه "(1388یزاده، ابراهیم)دالور، علی؛ رضایی، علی محمد؛ عل [6]

  21 - 34، 37، شماره 16پژوهشی دانشگاه شاهد، سال  –، دو ماهنامه علمی "آموزان مقطع متوسطه شهر تهراندانش

، "آموزان بین دانش مخدر مواد به گرایش کاهش بر زندگی های مهارت آموزش اثربخشی "(1388موسوی، مهری) سادات [7]

 73 – 87سیزدهم،  شماره چهارم، سال مواد، سوءمصرف پژوهی اعتیاد فصلنامه

اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم "(1387سهرابی، فرامرز؛ هادیان، مینا؛ دائمی، حمیدرضا؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر) [8]

 209 - 220، 3، شماره 2رفتاری، دوره ، مجله علوم "در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد

، فصلنامه علمی "بررسی چهار دهه شیوع شناسی اعتیاد در ایران "(1392صرامی، حمید؛ قربانی، مجید؛ مینویی، محمود) [9]

 29 - 52، 26پژوهشی سوء مصرف مواد، سال هفتم، شماره 

عتیاد از طریق الگوی اعتقاد سالمتی بر آگاهی و درک گیری از اتاثیر آموزش پیش "(1392صلحی، مهناز؛ ابوالفتحی، میترا) [10]

، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، سال اول، شماره "های ساوهآموزان سال اول دبیرستاندانش

2 ،40 – 31 

شگیری از مصرف ی آموزش مهارتهای زندگی به منظور پیاثربخشی برنامه "(1387طارمیان، فرهاد؛ مهریار، امیرهوشنگ) [11]

 88، 65، شماره 16، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره "ی راهنماییآموزان دورهمواد مخدر در دانش

– 77 

میزان شیوع مصرف  "(1390خرایم، رقیه؛ کدیور، پروین؛ محمدخانی، شهرام، صرامی، غالمرضا؛ عالیی خرایم، سارا)عالیی [12]

 سوءمصرف پژوهی اعتیاد ، فصلنامه"آموزان دبیرستانیت الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانشسیگار، قلیان، مشروبا

 99 – 114هجدهم،  شماره پنجم، سال مواد،

، فصلنامه "پذیری نسبت به سوء مصرف مواد در دانشجویانرابطه بین مهارتهای زندگی و آسیب "(1392کاشفی، طیبه) [13]

 70 – 77، 1بت حیدریه، دوره اول، شماره علمی دانشکده علوم پزشکی تر

خواهی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد (: ارتباط خودکارآمدی، هیجان1390کیامرثی، آذر؛ ابوالقاسمی، عباس) [14]

 7 – 24بیست،  شماره پنجم، سال مواد، سوءمصرف پژوهی اعتیاد ، فصلنامه"سوء مصرف مواد در دانشجویان

، طبیب "آموزان دبیرستانی زاهدانشیوع مصرف سیگار و مواد مخدر در دانش "(،1383، بخشانی، نورمحمد)مجاهد، عزیزاهلل [15]

 59 – 65، 1شرق، سال ششم، شماره 

نقش آموزش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد  "(1387محمدی، منوچهر، شقاقی، فرهاد؛ زارع، حسین) [16]

 66 – 83پیک نور، سال هشتم، شمار یک،  ،"آموزانمخدر و عزت نفس دانش

آموزش مهارتهای زندگی و رفتارهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در  "(1392نژاد، محمدعلی)مشکی، مهدی؛ اصلی [17]

 194 – 201، 3، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال سوم، شماره "دانشجویان: یک مطالعه طولی
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های اجتماعی بر بینی آسیبپیش "(1392ری، غالمرضا؛ رحیمیان بوگر، اسحاق)نجفی، محمود؛ بیگدلی، ایمان، دهشی [18]

 144 – 163، 3، شماره 2، مجله روانشناسی مدرسه، دوره "آموزاناساس مهارتهای زندگی در دانش

دخت؛ رئوفی، محمدباقر؛ صداقت، کامران؛ نظری، مهدی؛ امینی، الهه؛ پورسیف، شهیننظرپور، محمد؛ پوزش،  [19]

، مجله "اثرکارگاه مهارتهای زندگی در تغییر نگرش و آگاهی نسبت به سو مصرف مواد در دانشجویان"(1387الن)ارس

 83 – 86، 4، شماره 31پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 

در  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد "(1390نظیفی، فاطمه؛ قدسی، رقیه؛ حاجی آقایی، ناصر؛ صادقی، طاهره) [20]

 34 - 38، 21، ادراک، سال ششم، شماره "های دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشجویان ساکن خوابگاه

 اعتیادپذیری کاهش بر مثبت مقابله آموزش اثربخشی "(13888) شمس، جمال گلزاری، محمود؛ اللهی، فاطمه؛نعمت [21]
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