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 دهیچک

 شده جتماعيو ا گيادخانو منيانا یشافزا سببو  دارد ننساو روح ا جسم بر ینگرایرو و بنامطلو رثاآ ،گردانمواد مخدر و روان فمصر :مقدمه

 يآموزش ۀمداخل ریتأث نییتعبا هدف  پژوهش حاضر علت، نیبه هم شود؛يم دیتأک یریشگیبر پ همواره، است دشوار ادیاعت درمان نکهیابا توجه به . ستا
 1396-1397سال  در المیشهر ا یهانرستایدب دختر آموزاندانش در گردانروان مواد مصرفسوء از یریشگیپ در شده،یزیربرنامه رفتار یۀنظر بر يمبتن

 .شد انجام

در  ،يطور تصادفبه آموزاندانش ازنفر  120 ،است که در آن 1396-1397 يلیتحص سال در RCT یامطالعه ،پژوهش نیا :هاروش و مواد

 ،يیایو پا یيروا دییتأاز  پسبود که  شدهیزیربرنامه رفتار یۀنظرساخته بر اساس محقق ۀپرسشنام ،هاداده یگروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآور
 ه،یاول یهاداده لیوتحلهیتجز ۀجیو نت شدهیزیربرنامه رفتار یۀنظربر اساس  يآموزش ی. محتوادیگرداز آن استفاده  آزمونپس و آزمونشیپ ۀدر دو مرحل

 یهاآزمون با ،SPSS vol.22افزار ها با استفاده از نرمها انجام و دادهآموزش یماه بعد از اجرا کیآزمون مداخله اجرا شد. پس ۀجلس 5و در  يطراح
 .شدند لیتحل يمستقل و زوج t آزمون لک،یو پرویشا یآمار

 آموزاندانش رفتار به نسبت يآگاه یارتقا بر آموزشيمداخلۀ نشان داد  يزوج يو آزمون ت انسیکووار لیتحل یهاآزمون جینتا :پژوهش یهاافتهی

 به نسبت نگرش یارتقا بر آموزشيخلۀ مدا است؛ بوده مؤثر درصد 1 از کمتر یخطا سطح در ،گردانروان مواد سوءمصرف از پیشگیریبارۀ در المیا شهر
 1کمتر از  یخطادر سطح  نیهمچن ؛دارد تأثیر %1 از کمتر یخطا سطح در ،گردانروان مواد سوءمصرف از پیشگیریبارۀ در المیا شهر آموزاندانش رفتار

 یرفتار قصد یارتقا و سوءمصرف از پیشگیریبارۀ در المیا شهر آموزاندانش یرفتار قصد یارتقا ،يانتزاع یهنجارها یارتقا بر آموزشيمداخلۀ  درصد،
 .است دهبو مؤثر درصد 1 از کمتر یخطا سطح در ،گردانروان مواد سوءمصرف از پیشگیریبارۀ در المیا شهر آموزاندانش

گردان در گروه از مصرف مواد روان کنندهیریشگیپ یبر رفتارها ،شدهیزیربرنامهنظریۀ رفتار بر  يمبتن يآموزشمداخلۀ  :یریگجهیو نت بحث

 پیشگیری منظوربه ،آموزاندانش ینمندسازتوا و زندگي یهامهارت آموزش رفتار، تغییر الگوهای بر هیتک با آموزشي یهافن از استفادهمداخله مؤثر است. 
 .شودمي توصیه ربطیذ نهادهای سایر و وپرورشآموزش مسئوالن به ،مواد سوءمصرف و اعتیاد از
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 مقدمه
را  گردانروانمخدر و ۀ سازمان جهاني بهداشت، ماد

که پس از وارد شدن به  کنديمتعریف  یاماده هرگونه
بدن بتواند بر یک یا چند عملکرد مغز تأثیر بگذارد. این 

مخدر که ۀ در حالي است که مصرف هر نوع ماد
جسمي، رواني، عاطفي و اجتماعي به شخص  یهاآسیب

یا دیگران وارد کند، سوءمصرف مواد مخدر  کنندهمصرف
مصرف آن، زندگي  که عوارض ناشي از شودميتلقي 

 ،یاقتصاد یها، خانواده، نظامفرد يروانجسمي و 
متأثر  شدتبهاجتماعي، سیاسي و فرهنگي یک جامعه را 

 (.1سازد )يم
 2 هک ستآن اۀ کنندبیان انیردر ا آمار معتادان

 يتفنن دمعتا نمیلیو 6 و رمخد ادمو به بستهوا نیلیوم
 ادتعد که شوديم آوردبر هداشو هـب توجه با اما ؛وجود دارد

 زغاآ سن. (2) باشد انمیز یناز ا بیشتر ربسیا دانمعتا
است.  دهیسال رس 14-16 به انیردر ا مواد مخدر فمصر
 .هستند جامعه هر مولدو  قشر فعال ننااجوو  نناانوجو
 ناپختگيو  سایيرنا علت هـب ،غبلودر دوران  آنان

 ،يمشکالت زندگ دننکر تحمل وی،کنجکا ،شخصیت
و  يطلباستقاللو  رگذزود تحساساا ،عاطفي اریناپاید
 نقربانیا نیترياصل ازجمله ،شدید ربسیا یریپذکیتحر
 یچندبعدای هپدید دعتیا. ا(3) آیندمي شماربه رمخد ادمو

در  .دارد دیمتعدۀ ندورآ-به وجود ملاوــــع که ستا
 گوناگوني ئماجر به منجر مواد مخدر فمصر هم ما رکشو

 ،ما رکشو ننیاانداز ز نیمياز  بیش کهریبهطو ،شوديم
 مغز دعتیا. ااندبوده طتبادر ار دعتیاا ۀپدید با ینحو به

 فعال يانسان یرویو ن رکشو ساز ندهیآ ننااجو و نناانوجو
 (.4) کنديم هتبارا  مدرآکاو 

، مخدر مواد مصرف به شیگراعلل  يابیشهیردر 
نوع  گردانروان. مواد ندکيم فایرا ا يسهم بزرگخانواده 

که مصرف آن در  هستند يعیطب یمخدرها ،یيایمیش
 یو الگو افتهیشیافزاجوانان  انیدر م جیتدربه ،ریاخۀ ده

 یچون فقر اقتصاد ي. عوامل(5) است داده رییمصرف را تغ
خانواده، طالق،  یو معنو يخانواده، فقر فرهنگ يو مال
، وجود خانواده یاعضا میان در مخدر مواد به ادیاعتۀ سابق

 نیوالد یتضاد فکردر حضور فرزندان،  مارگونهیروابط ب
 یهايزندگوجود  ،یي، اختالفات زناشوفرزندان و
نبود  ،ياخالق یهاارزشرفتن  میاناز  خته،یگسهماز

در رشد و تکامل کودکان،  يو اصول حینظارت صح
 مؤثراز عوامل  توانيمو خشونت و... را  دیشد هاتیتنب

 .(6) دانست مخدر مواد مصرف به شیگرار ب
 يو اجتماع یاقتصاد طیداشتن شرا لحاظ ازکشور ما 

، با با افغانستان مشترک یداشتن مرزها طورنیهمو 
 اقدامات نداشتن سبب به و است روبرو ادیمعضل اعت

مصرف مواد ءسو و ادیاعت گسترش معرض در ،رانهیشگیپ
مربوط به  یهانهیهزو  ادیاز اعت يناش یهاانیزو 

؛ است گران اریبس یماریب نیا يبهداشت یهامراقبت
 کیروشن و  کامالًاز آن  رانهیشگیپ یهاکوشش ،نیبنابرا

و شکستن  ادیدرمان اعت .(7است ) ریانکارناپذضرورت 
 يدرمان ستمیگران و دشوار است و س ،آن وبیمعۀ چرخ
 ،يدرمانروان ،يدارودرمان گوناگون یکردهایبا رو يجامع

 نیمؤثرتر يحت ،حالنیباا ،طلبديمرا  يو بازتوان یبازپرور
 ،يطیشرا نیدر چن و اندداشته یيعود باال زین هادرمان

 .(8)شود يدرمان م نیگزیجا ،يمنطق طوربه یریشگیپ
مواد  مصرفءسوافراد جامعه به  یاز ابتال یریشگیپ

به  نیسنگ یهانهیهزل یاز تحممانع و کند مي یریجلوگ
کاهش  نیزو  هایماریبو  دزیافراد به ا یابتال ،اجتماع
و در معرض  تیوقوع جرم و جنا ،کار طیدر مح يبازده

 ،یسازآگاه .(9است ) یخطر قرار گرفتن نسل بعد
 یهاکردیرو نیترمهماز  نیگزیجا یهاتیو فعال کیتحر

 .گذشته است یهاسالدر  ،رانیدر ا ادیاز اعت یریشگیپ
است که اگر به  نیا یسازآگاه کردیرو یمحورۀ مفروض

خطرات مصرف ۀ دربار يقیدق ياطالعات و آگاه ،افراد
 آنان ،خود داده شود تیریو مد يمواد مخدر و خودآگاه

 مسئله نیرا در مواجهه با ا یتريمنطق یهاوهیش دیشا
 رییتغ سبب ،يدادن اطالعات واقع نیهمچن ؛اتخاذ کنند

 ریتغ نیو ا شوديمنگرش افراد به سوءمصرف مواد مخدر 
رفتار  کیاتخاذ  يعنیرفتار  ریبه تغ ،تیدرنهانگرش 

اگر  ،نیبنابرا ؛شوديممنجر مصرف مواد  برابردر  ياجتناب
عمل  يمنطقۀ ویبه ش که داده شود يبه افراد آموزش کاف

 میتصممواد مخدر  مصرفگرداني از رویبه  ،کنند
 شیافزا بر کردیرو نیتمرکز ا ،نیبنابرا؛ رندیگيم

عوارض و  نیزخود و  تیریمد ،خود فردۀ درباراطالعات 
ضد مواد  یهاشیگراعواقب مصرف مواد و گسترش 

مشکالت بهداشتي با رفتار  بیشتر ازآنجاکه .(10است )
 یرفتار یو الگوها هاهینظردارند،  يانسان ارتباط تنگاتنگ
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از مشکالت  یدرک چگونگي پیشگیر یبرا تواننديم
 در. شوند استفادهمصرف مواد مخدر  ازجملهبهداشتي، 

تغییر رفتار و مرتبط با رفتار بهداشتي،  یهاهینظر انیم
 یهاسازهۀ همکه  قرار دارد شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظری

 ریغ به شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظریآن باورمحور هستند. 
رفتار  جادیکه در ا يبه عوامل اجتماع ،یعوامل فرد از

. این (11دهد )يمنشان  ایویژهتوجه  ،دارند ينقش مهم
 یکنترل رفتار ،يانتزاع یاز نگرش، هنجارها هینظر

است و وقوع  شدهلیتشکو رفتار  یرفتارشده، قصد درک
 فرد نکهی، مشروط بر اکنديم ينیبشیپرا  ژهیرفتار و کی

ۀ نظری پترز،ۀ مطالع در. باشد داشته را رفتار انجام قصد
 یبرا سودمندی الگوی عنوانبه شدهیزیربرنامهرفتار 

 ؛است شدهگزارشمصرف مواد رفتار سوء ينیبشیپ
اولدوز، اوربل و موان  ،يمطالعات برات جینتا نیهمچن

 يعمل منطقۀ ینظر مانند یيهاالگونشان داده است که 
 یهاکنندهينیبشیپ، شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظریو 

در رابطه با قصد رفتار استفاده از مواد مخدر و  مناسبي
رفتار ۀ نظریقدرت  .(12) است ردانــــــگروان

بیني رفتارهای متنوع شـــدر پی شدهیزیربرنامه
ده ــــطي مطالعات متعددی به اثبات رسی ،بهداشتي
 ياثربخش ۀنیدر زم یامطالعه تاکنوناما ؛ (13است )

از  یریشگیشده در پریزیرفتار برنامه نظریۀآموزش 
 گردانروانمواد  ویژهبه ،مواد مخدر سوءمصرف

 و هاآموزش نیا ۀرابط . با توجه به اینکهاست نشدهانجام
 يکیتار یایزوا ،گردانرواناز مصرف مواد  یریشگیپ

 نظریۀآموزش  ریتأث نییتع پژوهش، نیهدف از ا دارد،
مواد  سوءمصرفاز  یریشگیشده در پریزیرفتار برنامه

 است. المیآموزان دختر شهر ادر دانش گردانروان

 هاروشو  مواد
 ۀنحو نظر از که بود RCT یامطالعه حاضر پژوهش

 ،يطراح با و( يدانی)م يشیمایپ نوع از ،هاداده یآورگرد
 ۀجامع .شد انجام ساختهمحقق ۀپرسشنام لیتحل و عیتوز
 ۀمتوسط دختر آموزاندانش ۀهم شامل قیتحق یآمار

 در در دسترستوجه به آمار  باکه  بود المیا شهر( دوم)
 ۀنمون حجم ،(نفر 2200)1396 -1397 يلیتحص سال

 دو از هرکدام در نفر 60 ،مطالعه نیا انجام یبرا ازیموردن
 120 مجموعاً) شد برآورد کنترل و مداخله گروه
 روش از استفاده با ،نمونه انتخاب یبرا(. آموزدانش

 ،المیشهر ا ۀمدارس دختران انیماز  ،یاخوشه یریگنمونه
انتخاب و در هر  يتصادف صورتبهدخترانه  رستانیدو دب

که شد  دهیبرگز يتصادف صورتبهکالس  دو ،رستانیدب
 یگریدر گروه مداخله و د يکی ،يتصادف صورتبهبازهم 

است که  ي. گفتنندــــگرفتترل قرار ــــکن روهـــگدر 
انجام طرح و محرمانه  يچگونگ ۀیندر زم کنندگانشرکت

 یهتوج ،طرح ینهدف از انجام ا ینبودن اطالعات و همچن
ارد مطالعه و يکتب نامۀیترضااخذ  و یلتما باآنان  همۀو 

 شدند.
 ۀاز پرسشنام ،هاداده یگردآور یبرا: گردآوری ابزار

و  يطراح در که شد استفادهساخته محقق يسؤال 75
در  شدهکار گرفتههب یهاپرسشنامهاز نمونه  ،آنساخت 
 و پوریورداهلل و( 14) نیمال مک و انیبرا مطالعات
 به بخش سه در پرسشنامه. دی( استفاده گرد15) همکاران

 :شد يطراح لیذ شرح
 .کیدموگراف اطالعات :اول بخش
مواد  سوءمصرفاز پیامدهای  يآگاه :دوم بخش

 .گردانروان

شامل  ،گردانرواناز مصرف مواد  يآگاه ۀپرسشنام
 يکرتیل یگذارنمره اسیمقبا  ،اختصاصي پرسش 13

 خودساخته صورتبهکه  است یانهیگز 3تا  0مقیاس 
 761/0آلفا  بیضر پایلوت میزان ۀبوده و در مطالع

 آمد. دستبه

 ،شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظری یهاسازه :سوم بخش
 شامل:
 :گرداننسبت به مصرف مواد روان یفرد یباورها .1

نیز  گردانروانبه مصرف مواد  ینگرش فرد ۀپرسشنام
 یانهیگز 5اختصاصي با مقیاس  پرسش 12شامل 

و  (موافقم يلی)خ 5 تا( مخالفم يلیخ) 1از  ،است يکرتیل
 آمد. به دست 77/0 آلفا بیپایلوت میزان ضر ۀدر مطالع

استاندارد  ۀپرسشنام: يانتزاع یهنجارها. 2
نسبت به مصرف مواد  يزاعـــــانت یهنجارها

 7با های توصیفي بخش هنجار 3نیز شامل  گردانروان
 8با  یدستورو  شـــــپرس 3، اخالقي با پرسش
 5 اســــیبا مق شــــپرس 18 درمجموع پرسش،

 يلی)خ 5 تا( الفمـــــمخ يلیخ) 1از  ،يکرتیل یانهیگز
 به دست 85/0 آلفا بیرــــــزان ضـــبا می (قمــمواف
 آمد.
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 مواد مصرف ازخودداری  در شدهدرک رفتار کنترل. 3
شده استاندارد کنترل رفتار درک ۀپرسشنام: گردانروان

 2شامل  گردانرواناز مصرف مواد خودداری  یبرا
و قدرت  یانهیگز 5 پرسش 6بخش: عقاید کنترلي با 

مقدار  با که است یانهیگز 5 پرسش 6شده با درک
 اسیمق کیاز  یگذارنمره یبرا بود. 84/0آلفا  بیضر

 .شودمي استفاده 6 تا 1 اینمره 6 لیکرتي

از مصرف مواد  خودداری) یقصد رفتار. 4
 وءمصرفساز خودداری  یقصد رفتار ۀساز: گردان(روان

 6 پرسش 3مواد و رفتار سوءمصرف مواد، هرکدام شامل 
 کی از ،نامهپرسش يازدهیامتبرای است.  یانهیگز
تا  1از  هانهیگزکه  شدهاستفاده یيتاشش يکرتیل اسیمق
 هستند. 6

 :(گردانروانمواد  نکردن رفتار )مصرف. 5
 لیکرتي مقیاس در پرسش، 19 قالب در رفتار هایپرسش

 تا 1 تیازاتام ۀدامن و هرروز تا اصالً طیف از و تایيشش
 .است شدهتشکیل 6

 مطالعه از خروج و ورود معیارهای

متوسطه  دوم ۀدختر دور آموزدانش. 1 :ورود معیار
 .هاکالسشرکت در  یبراداشتن  یلتما .2 ؛بودن

 ؛یرستاندب یرانمد نکردن یهمکار. 1: خروج معیار
 حضور نداشتن در. 3 ؛آموزاندانش نکردن یهمکار .2

 .از دو جلسه یشب یبتو غ يجلسات آموزش
 يداشتن مالحظات اخالق در نظربا  مطالعه این

الق: ــــــــــــد اخــــــــــک) ژوهشـــــــــــپ
IR.IAU.SRB.REC.1397.022) یینپس از تع و 

 شد: اجراپرسشنامه  یایيو پا یيروا
 ؛کنندگانشرکت نام بودن محرمانه-1

 ؛نمونه از کتبي نامۀیترضا دریافت-2

 حتي و نمونه رد شرکت بهآموزان دانشنداشتن  اجبار-3
 .تحقیق از مرحله هر در ،نمونه در حضور ۀادام

 :شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظری يآموزش ۀمداخل پروتکل
 و منطبق آزمونیشپ یجنتا یزآنال آموزشي متناسب با متون

و  يطراح ،شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظریهای سازه با
 برای ،ایدقیقه 60-90 ۀجلس 5در  يآموزش ۀمداخل
اول شامل  ۀجلس .شد انجام مداخله گروهآموزان دانش

گرایش به مواد،  دالیلتعریف اعتیاد، آشنایي با انواع مواد، 
موضوعات  فیزیولوژی بدن و وابستگي مغز و روان بود.

اجتماعي  -رواني-آثار فیزیولوژیکي ۀباورهای غلط دربار
های اجتماعي و فردی، تعریف انسان سالم و مواد، هزینه

اجتماعي هنجار جزء  یهاگروهیدگاه خانواده، جامعه و د
به شناسایي  ،سوم و چهارم ۀدوم بود. جلس ۀجلس

های برخورد با موقعیت یهامهارتهای پرخطر و موقعیت
اختصاص آموزی تئزندگي و جر یهامهارتپرخطر، 

با خلق منفي، جایگزیني  رویارویيداشت. شناسایي و 
افکار و خلق منفي، مقابله با  یجاافکار منطقي و مثبت به

پنجم مطرح  ۀنفس در جلساسترس و افزایش اعتمادبه
ت ارتباطي، الها، مشکشناسایي نقاط ضعف، ترس شد.

 یسازتجربیات مثبت و منفي گذشته به همراه فراهم
 ،بازخورد مناسب نیز ۀموقعیت برای تشویق جمعي و ارائ

های . جلسات در قالب گروهگردیدارائه  جلسه همیندر 
 بر یهتکس درس مدارس و بیشتر با الدر ک ،نفری 15-8

شد بحث گروهي، ایفای نقش و بارش افکار اداره مي فن
از  یاخالصه ،هر جلسه یدر انتهاآموزان و به دانش

 انجام از پیش شد.مرتبط داده مي ۀمباحث به همراه جزو
 شد عیتوز نمونه میان آزمونشیپ یهاپرسشنامه ،مداخله

 شد انجام مداخالت پایان از پس روز 60 زین آزمونپس و
 ،هاآن یبازنگر و کنترل و هاپرسشنامه لیتکم از پس و

 لیوتحلهیتجز  SPSS vol.22افزارنرم قیطر از هاداده
 .گردیدند

 پژوهش یهاافتهی

شامل آمار  ،پژوهش یندر ا هاداده وتحلیلیهتجز
 فراواني درصد فراواني، جدولشامل  هايآزمودن) یفيتوص
حداکثر و انحراف  حداقل، یانگین،، مانآموزدانش در سن
 یهاآزمون و (پیشگیرانه رفتار متغیرهای نمرات یارمع

 یعتوز يبررس یبرا ویلک شایپروشامل آزمون  ياستنباط
 یهاگروه یبرا t یاــــــــهها و آزموننرمال داده
 آموزشي ۀمداخل شيــــبخاثر یبرا يزوج tمستقل و 

 گردانروانرف مواد ـــاز مص ریـــگیپیش برای
با  یآمار یاتلـــعم همۀت. ـــــــاس شدهادهــــاستف

 جدول .گردیدانجام   SPSS vol.22افزارنرماستفاده از 
نمونه در دو  يفراوان یفيتوص هایهـــــیافت ،1 ۀشمار

 ،2 ۀشمار جدول ت.ـــــرل و مداخله اســــــگروه کنت
 وعــــــن سبـــــــبرح ونهـــنم راوانيـــــف توزیع

 نشان را مداخله و کنترل روهـــگ دو برای را سکونت
 .دهديم
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 هاگروه کینمونه به تفک یفراوان عیتوز .1 ۀشمار جدول

فراواني درصد هاگروه فراواني   

مداخله گروه 60   

کنترل گروه 60  0/50  

0/100  جمع 120 

 
 

 سکونت نوع برحسب نمونه یفراوان عیتوز. 2 ۀشمار جدول

فراواني درصد هاگروه سکونت فراواني   

7/96 والدین با 58   مداخله 

3/3 آموزیدانش خوابگاه در 2   

0/100  مجموع 60 

0/95 والدین با 57   کنترل 

0/5 آموزیدانش خوابگاه در 3   

0/100  مجموع 60 

 
 

 ،پژوهش یهاداده بودنن ای بودن نرمال آزمون یبرا
 آماره ریمقاد .است شدهاستفاده لکیو پرویشا آزمون از

 و آزمونشیپ یرهایمتغ ۀهم برای کلیو پرویشا
 و است شدهداده نشان 3 ۀشمار جدول در ،آزمونپس

 و آزمونشیپ یرهایمتغ ۀهم یبرا یمعنادار سطوح
 نرمال فرض که هستند 05/0 از تربزرگ ،آزمونپس

 ازکه  دهديم نشان و شوديم دییتأ هاداده بودن
 .کرد استفاده توانيم یپارامتر یهاآزمون

 
 نمونه یهانرمال بودن داده یبررس برای ویلک شایپرو آزمون. 3 ۀشمار جدول

جهینت یمعنادار سطح  یآزاد ۀدرج  پریشا آماره  ریمتغ   

153/0 نرمال  120 963/0 آزمونپیش آگاهي   

129/0 نرمال  120 961/0 آزمونپیش نگرش   

275/0 نرمال  120 969/0 آزمونپیش انتزاعي هنجارهای   

369/0 نرمال  120 973/0 آزمونپیش رفتاری کنترل   

063/0 نرمال  120 914/0 آزمونپیش رفتاری قصد   

713/0 نرمال  120 982/0 آزمونپیش رفتار   

064/0 نرمال  120 941/0 آزمونپس آگاهي   

066/0 نرمال  120 953/0 آزمونپس نگرش   

062/0 نرمال  120 952/0 آزمونپس انتزاعي هنجارهای   

582/0 نرمال  120 979/0 آزمونپس رفتاری کنترل   

449/0 نرمال  120 975/0 آزمونپس رفتاری قصد   

052/0 نرمال  120 912/0 آزمونپس رفتار   

 
 آزمونپیش متغیرهای هایمیانگین برابری آزمون

 ،مستقل t آزمون از استفاده با: کنترل و مداخله گروه
 هنجارهای نگرش، ،آگاهي متغیرهای آزمونپیش برابری

 دربارۀ رفتار و رفتاری قصد ،رفتاری کنترل انتزاعي،
 مواد سوءمصرف از کنندهپیشگیری رفتارهای یارتقا
 بررسي کنترل و مداخله گروه دو آموزاندانش گردانروان

 ي،آگاه آزمونیشپ میانگیننشان دادند که  هایافته .شد
 رفتاری قصد رفتاری، کنترل انتزاعي، هنجارهاینگرش، 

 یسطح خطا در ،کنترل و مداخله گروه دو در ،رفتار و
 توانيو م ندنداشت داریاباهم تفاوت معن درصد 5کمتر از 
 کنترل و مداخله گروه ،شدهيبررس یرهاینظر متغ گفت از
 .هستند همگن
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 کنترلدو گروه مداخله و  یبرا رهایمتغ آزمونشیپ یهانیانگیمتفاوت  ۀسیمقا یمستقل برا tآزمون  جینتا. 4 ۀشمارجدول 

نیانگیم هاگروه  یمعنادار سطح t آماره 

يآگاه مداخله گروه   15/27  747/1   083/0  
کنترل گروه   62/24  

مداخله گروه نگرش  32/53  749/0-  455/0  

کنترل گروه  65/54    

يانتزاع یهنجارها مداخله گروه   22/124  941/0  348/0  

کنترل گروه  55/121    

یرفتار کنترل  
 

مداخله گروه  18/45  914/0  363/0  

کنترل گروه  53/43    

یرفتار قصد  
 

مداخله گروه  85/35  841/0-  402/0  

کنترل گروه  82/36    

 رفتار
 

مداخله گروه  31/38  693/0-  490/0  

کنترل گروه  32/39    

 
 

 آزمونپیش متغیرهای هایمیانگین برابری آزمون
 5 ۀشمار جدول که طورهمان :کنترل و مداخله گروه
 و آزمونشیپ نمرات تفاضل نیانگیم دهديم نشان
 نگرش، ،يآگاه یارتقا بارۀدر رفتار ۀنمر آزمونپس

 قصد شده،درک یرفتار کنترل ،يانتزاع یهنجارها
 سوءمصرف از پیشگیری درآموزان دانش رفتار و یرفتار
 سطح در ،مداخله گروهآموزان دانش گردانروان مواد
 اختالف نیا اما ؛است معنادار درصد 1 از کمتر یخطا

 ۀهم یمعنادار سطح و معنادار ،کنترل گروه در نیانگیم
 کیچیه که است درصد 5 از تربزرگ با برابر هاآزمون
 95 یباال نانیاطم سطح با ،جهیدرنت ؛ستین معنادار
 آزمونشیپ ۀنمر نیانگیم که گرفت جهینت توانيم درصد
 از کنندهیریشگیپ یرفتارها یارتقا بارۀدر ،رفتار

 اثربخش يآموزش ۀمداخل يعنی؛ ستین معنادار سوءمصرف
 .است بوده

 
 رهایمتغآزمون و پس آزمونشیپ یهانیانگیتفاوت م ۀسیمقا یبرا یزوج tآزمون  جینتا .5 ۀجدول شمار

 یمعنادار سطح t آماره تفاضل نیانگیم هاگروه

 000/0 -700/5 -23/4 مداخله گروه يآگاه

 542/0 -614/0 -500/0 کنترل گروه

 000/0 -875/6 -40/11 مداخله گروه نگرش

 051/0 972/3 18/5 کنترل گروه

 یهنجارها
 يانتزاع

 000/0 -414/4 -56/8 مداخله گروه

 227/0 098/1 55/3 کنترل گروه

 یرفتار کنترل
 

 000/0 -833/4 -90/4 مداخله گروه

 990/0 013/0 01/0 کنترل گروه

 یرفتار قصد
 

 000/0 -8.343 -81/6 مداخله گروه

 278/0 094/1 63/1 کنترل گروه

 رفتار
 

 000/0 -182/4 -60/4 مداخله گروه

 057/0 821/1 88/2 کنترل گروه

 

 

 یریگجهینت و بحث

اثربخشي  ۀدهندنشانحاضر  ۀمطالع یهاافتهی
 ،يآگاه ،بر نگرش یاهفتهپنجآموزشي  ۀاجرای یک برنام

شده، قصد هنجارهای انتزاعي، کنترل رفتاری درک
از سوءمصرف مواد در  کنندهیریشگیپرفتاری و رفتار 

نیازسنجي و طراحي  بر هیتک با ،دخترآموزان دانش میان
رفتار ۀ نظری هایمحتوای آموزشي متناسب با سازه

 ۀنمر شیکه با توجه به افزا است شدهیزیربرنامه
 شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظری یهاسازه همۀ نیانگیم
 ۀنمر نیانگیم شیافزا» پژوهش ۀیگفت که فرض توانيم
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در گروه مداخله در  شدهیزیربرنامهرفتار ۀ نظری یهاسازه
 طوربه ،«يآموزش ۀاز مداخل پسبا گروه کنترل  سهیمقا
 پژوهش یجنتا نیهمچن است. افتهیشیافزا یدارامعن

نگرش  و يآگاه یارتقا بر آموزشي ۀمداخل داد نشان
 پیشگیری بارۀدر ،المیشهر اآموزان دانش رفتار به نسبت

 جینتا بوده است. مؤثر گردانروان مواد سوءمصرف از
 هانگ مطالعات هاییافته با ،هیفرض نیا از آمدهدستبه
 .دارد همخواني (8) همکاران و يبرات و (16) همکاران و

 که داد نشان نیز( 8) همکاران و براتي پژوهش هاییافته
 اجرای از پس اکستازی، به نسبت دانشجویان نگرش
 شده،یزیربرنامهرفتار ۀ نظری بر مبتني آموزشي ۀمداخل

 و بروجني ينیبحر. است افتهی بهبود تجربي گروه در
 ریتأث ۀمقایس هدف با ،ایمطالعه در نیز( 17) همکاران

 آموزاندانش نگرش بر آموزشي مختلف روش چهار
 که دادند نشان مخدر مواد و اعتیاد به نسبت دبیرستاني

 یهالمیف ۀارائ و زندگي یهامهارت حضوری آموزش
 آموزاندانش نگرش معنادار بودــبه سبب ،آموزشي

 (.18) شودمي
 از پس انتزاعي هنجارهای ۀنمر میانگین هبودب

 با که بود پژوهش یگرد ۀیافت ،تجربي گروه در آموزش
 همکاران و يبرات و (16) همکاران و هانگ مطالعات جینتا
 عاطفي و شناختي عوامل بر عالوه. داشت همخواني (8)

 اجتماعي عوامل نقش بر باید مواد، سوءمصرف تبیین در
 را خود باورهای نوجوانان. کرد دیتأک زین فردیبین و

 یا «مرجع یهاگروه» از بزهکارانه، رفتارهای دربارۀ
 و یکنزد دوستان از ژهیوبه ،«بانفوذ و مهم افراد ریسا»

 رشد الگوی مطابق(. 19) کنندمي کسب خود ینوالد
 عاطفي تعلـق ،مـواد سوءمصرف اصلي علت اجتماعي،

 .(11) کنندمي مصرف مخدر مواد که است همساالني بـه
 و يــــیچو و( 20) همکاران و دوالن مطالعات

 برای کارآمدیخود که اندداده نشان( 21) گریکر
 هیجانات مانند مصرف ۀوسوس اختصاصي یهاتیموقع

 مانند فردیبین یهاتیموقع و دروني یهاوسوسه منفي،
 ناتواني و مصرف برای اجتماعي فشار فردی،بین تعارض

 بهتر پیشگیری و درمان یزیربرنامه برای ،خود ابراز در
 دیتأک نیز( 22) سیگار ۀحوز به مربوط مطالعات. بود خواهد
 ۀکنندينیبشیپ عامل اولین کارآمدیخود که اندکرده
 آموزانيدانش اندداده نشان هاپژوهش .است سیگار ترک

 ترنییپا آنان نفساعتمادبه و کارآمدیخود سطح که
 قرار تقلیدی هایجریان و تبلیغات ریتأث تحت بیشتر است،

 بیشتر اجتماعي نفوذ لحاظ از اشخاص این اگر. گیرندمي
 مخدر مواد مصرف به فراوان، احتمالبه  باشند، ریرپذیتأث
 افزایش برای یيهامهارت اگر بنابراین، ؛آورندمي یرو

 اجتماعي نفوذ برابر در قاطع پاسخگویي در افراد ظرفیت
 راتیتأث برابر در بودن مستعد میزان از شود، ایجاد آنان در

 شانشدن گرفتار احتمال و شودمي کاسته آنان اجتماعي
 کاربرد و اکتساب(. 23) بود خواهد کمتر اعتیاد دام در

 جلسات طریق از یدجد رفتاری و شناختي یهامهارت
 مناسب عاتيالاط و تشویقي بازخوردهای ۀارائ و آموزشي

 کنترل بهبود اصلي علت شاید گروهي، هایبحث در
 .باشد حاضر ۀمطالع در متصور رفتاری

 آموزشي ۀمداخل که شد حاصل جهینت نیا ،تیدرنها
 پیشگیری بارۀدر المیشهر اآموزان دانش رفتار یارتقا بر
 ۀمطالع در بوده است. مؤثر گردانروان مواد سوءمصرف از

رفتار ۀ نظری کاربرد ۀدربار( 8) پوریورداهلل و براتي
 ،نیز اکستازی مصرف از پیشگیری برای شدهیزیربرنامه

 طوربه ،مداخله از پس کنندهیریشگیپ عملکرد ۀنمر
 ۀمطالع نتایج این، بر عالوه ؛کرد پیدا افزایش معناداری

 در فرانظری ۀینظر از استفاده با( 24) همکاران و مرادی
 سوهم حاضر پژوهش هاییافته با ،پتروشیمي کارگران

ۀ نظری یهاسازه بر هیتک با آموزش رسدمي نظر به. است
 ۀزمین در مهمي ابعاد بر دیتأک با ،شدهیزیربرنامهرفتار 

 مواد بارۀدر کافي شناخت آوردن وجود به یعني پیشگیری،
 مشارکت و گروهي بحث رویکرد از استفاده با آن، آثار و

 پیامدهای و موانع و منافع یسازشفاف آموزان،دانش فعال
 یارتقا یکردهاــــیرو از یریگبهره ،مواد مصرف

 ارتباطي، یهاهارتــــم ودـــبهب و کارآمدیودــــخ
 ۀارائ همراه به مسئله حل گیری،تصمیم آموزی،مقاومت
 آموزشي مواد تدارک کنار در ،موقعبه و مناسب بازخورد
 در اعتیاد از کنندهیریشگیپ رفتارهای توانست مناسب
 .بخشد بهبود را موردمطالعه آموزاندانش
 ،پژوهش جینتا به توجه با :یکاربرد یهاشنهادیپ
 از پیشگیری اهمیت و کشور در اعتیاد یباال شیوع

 نوجواني، سنین در و آموزشي مراکز در پرخطر رفتارهای
 تغییر الگوهای بر هیتک با آموزشي یهافن از استفاده

 یتوانمندساز و زندگي یهامهارت آموزش رفتار،
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 سوءمصرف و اعتیاد از پیشگیری منظوربه آموزاندانش
 نهادهای سایر و وپرورشآموزش مسئوالن به ،مواد

 از یریشگیپ عمومي آموزش .شودمي توصیه ربطیذ
 از ،گروهي هایرسانه طریق از گردانروان و مخدر مواد

 سوءمصرف از یریشگیپ برای گرید مناسب یراهکارها
 موضوع در آموزشي هایبرنامه تدوین .است مواد

 پایان تا دبستانيپیش مقطع از ،اعتیاد از پیشگیری
 آموزش از سطوحي گنجاندن همچنین و دوم ۀمتوسط
 والدین به سالم فرزندپروری سبک و زندگي هایمهارت

 .باشد مؤثر راه این در تواندمي نیز

 یگزارسپاس

  نیا در را ما ينوعبه که يانیمتصد همۀ از ،انیپا در

 و بهداشت آموزش گروه از اعم ،اندنموده یاری پژوهش
  ،يپزشک یهایناورـــف و علوم ۀدانشکد سالمت یارتقا

 و يپزشک یهایفناور و علوم ۀدانشکد يپژوهش معاونت
 از تهران، قاتیتحق و علوم آزاد دانشگاه اخالق ۀتیکم
 و يپزشک علوم دانشگاه محترم یهامعاونت و استیر

 بهداشت ۀشبک سرپرست الم،یا يدرمان يبهداشت خدمات
 وپرورشآموزش سیرئ الم،یا رستانـــــشه درمان و

 ۀمتوسط مدارس ترمــــمح یایاول الم،یا رستانــــشه
 روان سالمت گروه رمــــــمحت مکارانـــــه و دوم

 عمل به يقدردان و کرــــتش المیا تانــــشهرس
 .دآوريم

 IR.IAU.SRB.REC.1397.022 کد اخالق:
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Abstract 
Introduction: Drug and psychotropic use 

have undesirable and devastating effects on 

the human body and soul that lead to an 

increase in family and social insecurity. Due 

to the difficulty of treatment, addiction 

prevention is always emphasized in the 

studies. Therefore, the present study aimed 

to determine the effect of educational 

intervention based on the theory of planning 

behavior on the prevention of psychotropic 

abuse among female high school students in 

Ilam, Iran, during 2018. 

 

Materials & Methods: This randomized 

controlled trial was conducted on 120 

students who were randomly assigned to 

intervention and control groups in the 

academic year of 2018-19. The data were 

collected through a researcher-made 

questionnaire based on the theory of planned 

behavior, which was used after the 

confirmation of validity and reliability at 

pretest and posttest. The educational content 

was designed based on the theory of planned 

behavior, and the outcome of the preliminary 

data was analyzed and administered in five 

sessions of intervention. The posttest was 

performed one month after the training, and 

the data were analyzed using SPSS software 

(version 22) through the Shapiro-Wilk test, 

independent t-test, and paired t-test.  

Ethics code: IR.IAU.SRB.REC.1397.022 

 

Findings: The results of covariance analysis 

and paired t-test showed the significance of 

the educational intervention in raising the 

awareness about the behavior of students in 

Ilam regarding the prevention of 

psychotropic abuse at an error level of less 

than 1%. Moreover, the educational 

intervention was effective in promoting 

abstract norms and the behavioral intention 

of students in Ilam, Iran, regarding the 

prevention of psychotropic abuse at an error 

level of less than 1%. 

 

Discussions & Conclusions: Educational 

intervention based on the theory of planned 

behavior has effects on the prevention of 

psychoactive substance abuse in the 

intervention group. Therefore, it is 

recommended that education officials and 

other relevant institutions make use of 

educational techniques based on the 

behavior change patterns, life skills training, 

and student empowerment in order to 

prevent addiction. 

 
Keywords: Female students, Prevention, 

Planned behavioral theory, Psychotropic 

substance abuse 
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