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آموزان دختر مقطع          هاي اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیري در دانش اثربخشی آموزش مهارت
  پیش دانشگاهی شهر تهران

  1لیدا کاکیا
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  21/5/89: پذیرش مقاله،    12/2/89 : دریافت مقاله
 هدف . ترکیب سنی جمعیت کشور ، اولویت بخشی به راهبردهاي پیشگیرانه اعتیاد به مواد مخدر را آشکار می سازد                :  مقدمه

دانشگاهی شـهر   آموزان دختر درمقطع پیش تیادپذیري دانش هاي اجتماعی بر کاهش اع      پژوهش ، بررسی اثربخشی آموزش مهارت     
  .تهران است

 دانش آموز دختر و از طریق روش نمونه گیري 300براي جمع آوري اطالعات تحقیق ، در مرحله پیش آزمون  :مواد و روش ها 
 دانش آموز شرکت 15 و آزمایشی ، سپس در مرحله پس آزمون در هریک از دو گروه کنترل. انتخاب گردیدندخوشه اي چند مرحله اي 

  . استفاده گردیدها ناداري تفاوت میانگین مستقل براي تعیین معtو به منظور جمع آوري داده ها از آزمون 
  تحلیل داده ها بیانگر تفاوت معنی دار بین نتایج آزمون ها در دو گروه کنترل و آزمایشی بود و نشان داد که آموزش  :  یافته ها

  .شود  اجتماعی باعث کاهش اعتیادپذیري ، آمادگی به اعتیاد و کاهش اعتراف به آن در نوجوانان میهاي مهارت
    برگزاري دوره هاي آموزش مهارت هاي اجتماعی براي مبارزه با گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر           : نتیجه گیري بحث و

بعالوه این روش می تواند به .  و برنامه ریزان اجتماعی قرار گیرد  باید مطمح نظر گروه هاي مرجع همچون مشاوران ، مربیان مدارس          
    .منزله رهیافتی مقابله اي در آموزش نوجوانان مورداستفاه قرار گیرد

 آموزان دختر هاي اجتماعی ، اثربخشی ، اعتیاد ، دانش مهارت: واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
صـعودي  پژوهش هاي بین المللی و ملی ضمن اثبات سیر       

ابتالء به مـصرف مـواد مخـدر و بـویژه مـصرف سـیگار در بـین                
نوجوانان و جوانان ، بر این نکته تاکید می کنند که انگیزه مصرف 
مواد مخدر از پیروي از عضو معتاد خانواده به سوي نقـش گـروه    

  ).1-7 (همساالن دچار تغییر الگو شده است
 مواد از سوي دیگر روند صعودي گرایش دختران به مصرف 

مخدري همچون سیگار و الکل در سال هاي اخیر ، توجـه ویـژه        
 و " عامـل جنـسیت   "محققان و سازمان هاي بهداشـتی را بـه        
  ).8،9(نقش گروه همساالن معطوف نموده است

 در واقع  عامل جنسیت اشاره به گرایش بیشتر دختران به   
نان به ترك   آمصرف مواد مخدري همچون سیگار و تمایل کمتر         

ن نسبت به پسران دارد ، در حالی که یافته هاي پزشکی حاکی آ
پیامد هاي منفی مصرف مواد مخدر بـراي زنـان       از آن است که     

ابتالء بیشتر زنان معتاد به سرطان ریـه و  ( بیشتر از مردان است    
   ).10()کبد

از سوي دیگرتحقیقات مرتبط با شیوع اعتیاد در بین زنان و 
 رابطه ناگسستنی بین خشونت هاي      دختران نشان می دهند که    

خانوادگی ، سوء استفاده جنسی در دوره کـودکی ، افـسردگی و      
اضطراب ، احساس بی کفایتی ، و عدم اعتماد بـه نفـس در ایـن     

  ).11،12(گروه اجتماعی با گرایش به اعتیاد وجود دارد
 بـه   - به هر حال پیامدهاي منفی و فراوان اعتیاد دختران          

 بـر بهداشـت جـسمانی و روانـی     –نـده جامعـه   عنوان مادران آی  
خانواده و نقش گروه همساالن در گرایش به مصرف مواد مخـدر    
همچون سیگار، ضرورت مبارزه و انتخاب برنامـه هـاي مناسـب            
  آموزشی جهت پیشگیري و ابتالء آنان را بـیش از پـیش آشـکار             

در سال هاي اخیر رویکردها و تکنیک هاي جدیـدي         .  می سازد 
شگیري از ابتالء به مصرف مواد مخدر مطرح شده اند که     براي پی 

یکی از معروف ترین آنها ، کاربست آموزش مهارت هاي اجتماعی 
  ).13(براي کاهش اعتیاد پذیري در نوجوانان است 

هایی است  هاي اجتماعی تجهیز فرد به روش آموزش مهارت
ات که بتواند در میان جمع از حقوق خود دفاع نموده و از تـأثیر             

از طریق این آمـوزش  . سوء برخی از الگوهاي نقش در امان باشد     
 بـا   ها فرد مـی توانـد ضـمن برقـراري روابـط سـالم و دوسـتانه               

همساالن، خود را در جمـع مطـرح نمـوده و نیـاز بـه احتـرام را         
  ).14،15 (برآورده نماید 

 نیز نشان داده اند کـه برنامـه    متعددي تحقیقات در ایران
اي اجتماعی می تواند در تغییر نگرش و باالرفتن ه آموزش مهارت
ها نسبت به عوارض سوء مصرف مواد مخدر تأثیر  آگاهی آزمودنی

  .)16-19(بگذارد
هاي  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت

آموزان دختر درمقطع  اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیري دانش
  .دانشگاهی شهر تهران است پیش

  مواد و روش ها
 آزمایـشی بـا طـرح    )شـبه (وش مطالعه حاضر از نوع نیمه   ر

. آزمون بـا دو گـروه کنتـرل و آزمایـشی اسـت         پس -آزمون  پیش
هـاي اجتمـاعی و متغیـر وابـسته           متغیر مستقل، آموزش مهارت   

آمـوزان دختـر    اعتیاد پذیري و جامعه آماري شامل کلیـه دانـش       
ــیش ــران   مقطــع پ ــشگاهی شــهر ته ــز 47( دان در ســال )  مرک

ــوده اســت 86-87لی تحــصی ــه  ب ــوزده گان روش .  در منــاطق ن
 و بدین نحو بـود   چند مرحله اي اي  گیري به صورت خوشه     نمونه

 11 و 7 ، 6 ، 4که از بین مناطق نوزده گانه آموزشـی ، منـاطق        
انتخاب و سپس از بین مناطق چهارگانه بـه صـورت تـصادفی ،               

  ). 20( انتخاب گردید6منطقه 
دانـشگاهی دخترانـه در ایـن         پیشدر مرحله دوم دو مرکز      

منطقه بـه صـورت تـصادفی سـاده انتخـاب و پرسـشنامۀ هـاي            
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بـر  ) پیش آزمون ( هاي اجتماعی و سنجش اعتیادپذیري    مهارت
هاي مختلف تحصیلی اجـرا و پـس از    آموز رشته  دانش 300روي  
آموزان هـر مرکـز کـه نمـرات       نفر از دانش15گذاري تعداد    نمره

هـاي اجتمـاعی و نمـرات     ین در آزمـون مهـارت  تر از میانگ   پایین
باالتر از میانگین در آزمون اعتیادپـذیري کـسب نمـوده بودنـد،             

 نفـري  15 نفـر و در دو گـروه     30در مجمـوع    ( انتخاب شـدند      
 هفتـه در  10سپس گروه آزمایش به مـدت       ). کنترل و آزمایش    

روش . اي، تحـت آمـوزش قـرار گرفـت      دقیقه60 جلسه   10طی  
 نحو بود که نخست پرسش نامه هـا توسـط دو گـروه             اجرا بدین 
و سپس بعد از ارائه موارد آموزشـی بـه        ) پیش آزمون   ( تکمیل    

ــه    ــروه ب ــله از پاســخگویی دو گ ــایج حاص ــشی ، نت ــروه آزمای گ
جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل       ) پس آزمون   ( پرسشنامه ها   

یابی هاي اجتماعی هنجار    در ایران پرسشنامه مهارت   . قرار گرفت 
  .) 21( بوده است 85/0و داراي مقدار 

 معناداري 0001/0هم چنین از آزمون بارتلت در سطح کمتر از 
نتایج حاصله .  محاسبه شد z و tاستفاده و نمرات هنجار شده 

بین خوبی   نشان می دهد ابزار تحقیق از روایی سازه و پیش
همسانی درونی با روش آلفاي کرانباخ در . برخوردار است

 در عامل تقویت 84/0تحقیق حاضر در عامل آغازگري و خاتمه 
 87/0دهی   و در عامل جهت80/0 در عامل ابراز وجود 87/0
پرسشنامه اعتیادپذیري از سه خرده مقیاس آمادگی . باشد می

اعتیاد، اعتراف به اعتیاد و تمایل به مصرف مواد مخدر تشکیل و 
چاردسون استفاده و  ری-براي سنجش اعتبار آن از آزمون کودر

هم . است54/0 و 55/0 ، 55/0در سه مقیاس آن به ترتیب 
 10SPSSافزار   چنین براي مقایسه نمرات اعتیادپذیري از نرم

  . مورد استفاده قرار گرفت
  

  یافته ها 
 نشان می دهد که بین میانگین نمرات )1( شماره جدول

تفاوت ) 04/24(و گروه گواه ) 07/17(اعتیادپذیري گروه آزمایش 
 t-testهم چنین نتایج آزمون آماري . بسیار زیادي وجود دارد

با درجه ) t=67/18( به دست آمده tدهد که مقدار  نشان می
) 048/2( جدول t از مقدار 01/0 در سطح آلفاي 28آزادي 

نیز ) p=001/0(داري بدست آمده  بزرگ تر است ، و مقدار معنی
ابراین می توان گفت که بن.  کمتر است01/0از سطح آلفاي 

هاي اجتماعی بر پیشگیري از اعتیاد پذیري در  آموزش مهارت
دانش آموزان دختر گروه آزمایش نسبت به گروه گواه موثر بوده 

هم چنین نمرات آمادگی به اعتیاد بین پیش آزمون و پس . است
آزمون دو گروه آزمایش و گواه نشان می دهد که بین میانگین 

و تفاضل نمرات ) 73/10(به اعتیاد گروه آزمایش نمرات آمادگی 
تفاوت بسیار زیادي وجود ) 07/19(آمادگی به اعتیاد گروه گواه 

 معناداري تفاوت t-testعالوه بر این ،  نتایج آزمون آماري . دارد
 به دست آمده tدهد به نحوي که مقدار  مذکور را نشان می

 t از مقدار 01/0 در سطح آلفاي 28با درجه آزادي ) 883/14(
داري  بزرگ تر است، همچنانکه مقدار معنی) 048/2(جدول 

.  کمتر است01/0نیز از سطح آلفاي ) p =001/0(بدست آمده 
هاي اجتماعی  بنابراین می توان گفت به علت تاثیر آموزش مهارت

، تفاوت معنی داري بین دو گروه دانش آموزان دختر از نظر 
هم چنین ، یافته هاي جدول نیز . دآمادگی اعتیاد بوجود می آی

نشاندهنده تفاضل میانگین نمرات اعتراف به اعتیاد گروه آزمایش 
 به دست آمده tمقدار . است) 00/9(و گروه گواه ) 07/3(
 t از مقدار 01/0 در سطح آلفاي 28با درجه آزادي ) 42/12(

داري بدست آمده  بزرگ تر و مقدار معنی) 048/2(جدول 
)001/0= p ( بنابراین می .  کمتر است01/0نیز از سطح آلفاي

اجتماعی ، تفاوت هاي  توان گفت به علت تاثیر آموزش مهارت
معنی داري بین دو گروه دانش آموزان دختر از نظر اعتراف به 

  . اعتیاد به وجود می آید
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  بحث و نتیجه گیري
یري  آموزشی براي پیشگ–یکی از راهبردهاي مهم تربیتی     

از اعتیاد ، آموزش مهارت هاي اجتماعی به افرادي است که 
بیشتر از سایر گروه ها در معرض خطر ابتالء به سوء استفاده از 

در پژوهش حاضر نیز اثر این راهبرد . مواد مخدر هستند
آموزشی بر گروهی از دختران مقطع پیش دانشگاهی شهر 

اصلی پژوهش ، در مورد فرضیه . تهران مورد بررسی قرار گرفت
  مشاهده می گردد که آموزش 1با توجه به داده هاي جدول 

هاي اجتماعی باعث کاهش اعتیادپذیري نوجوانان دختر  مهارت
شود که این یافته را می توان موید پژوهش هاي  می

. دانست)23(و اصغر نژاد )22(،بوتین و همکاران)18(مستعلمی
که مقیاس هم چنین یافته هاي پژوهش نشان می دهند 

 به عنوان شاخصی از عوامل شخصیتی -آمادگی به اعتیاد 
 بعد از ارائه آموزش مهارت -هاي اعتیادي  همبسته با اختالل

هاي اجتماعی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است و بین 
میانگین تفاضل نمرات آمادگی به اعتیاد در دو گروه آزمایش  

شود که این امر توسط  و گواه  تفاوت بسیار زیادي دیده می
عالوه بر  ) . 25 ، 24( پژوهش هاي قبلی نیز تایید شده است  

این یافته هاي پژوهش حاضر مشخص می سازد که آموزش 
هاي اجتماعی باعث کاهش اعتراف به اعتیاد در بین  مهارت

پژوهش هاي این یافته با . دانش آموزان دختر شده است
  .همخوانی دارد  ) 6( و طارمیان ) 26(گوتلیب و همکاران

پیشنهاد می گردد لذا با عنایت به یافته هاي پژوهش حاضر 
برنامه ریزي در هاي اجتماعی  که برنامه هاي آموزش مهارت

 آموزشی دوره هاي تحصیلی راهنمایی و متوسطه مورد توجه
 هم چنین با توجه به گستردگی اثرات منفی گرایش .قرارگیرد

  : ختران ، سه پیشنهاد زیر ارائه می گردد به اعتیاد در د
 افزایش برنامه هاي پیشگیري جنسیت محور براي آگاه -1

  سازي دختران نسبت به پیامدهاي سوء مصرف مواد مخدر
 افزایش برنامه هاي حمایتی از دختران در خانواده و سایر -2

نهادهاي اجتماعی جهت پیشگیري از وقایع زمینه ساز گرایش 
  اجتماعی–خدر همچون خشونت هاي خانوادگی به مواد م

 افزایش برنامه هاي آموزشی مبتنی بر بهره گیري از -3
تجربیات زنان و دختران معتاد در جهت پیشگیري ابتالء به 

 مواد مخدر در دختران در معرض خطر   

از جمله محدودیت هاي این مطالعه می توان به فاصله زمانی 
ن و پس آزمون و محدود بودن آزمو اندك سه ماهه بین پیش
دانشگاهی  آموزان دختر مقطع پیش جامعه آماري به دانش

  . اشاره نمود

  سپاسگزاري
نویسندگان الزم می دانند ازکلیه مدیران ، دبیران و دانش      

 آموزش و پرورش شهر تهران که امکان انجام 6آموزان منطقه 
ساختند ، این پژوهش را با همکاري هاي بیدریغ خود فراهم 

  . سپاسگزاري نمایند
  

 ، آمادگی اعتیادپذیري میانگین و انحراف استاندارد نمرات) : 1(جدول
                     اعتراف به اعتیاد دو گروه آزمایش و گواهبه اعتیاد و
  گروه آزمودنی

  متغیر
        آزمایش                      گواه                          

نمرات 
  اعتیادپذیري

26/2 ± 04/24                     23/5 ± 07/17  
  

 آمادگی به نمرات
  اعتیاد

33/1 ± 07/19                    576/2 ± 73/10  
  

نمرات اعتراف به 
  اعتیاد

254/1 ± 00/9                    961/0 ± 07/3  
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