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آموزش مهارت هاي پيشگيري كننده از سوء مصرف مواد در دانشجويان

آموزش مهارتهاي زندگي و رفتارهاي پيشگيري كننده از سوءمصرف مواد در دانشجويان :یک مطالعه طولی
مهدی مشکی ،1محمدعلی اصلی نژاد

*2

 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،گناباد ،ایران.
 -2واحد سالمت رواني اجتماعي و اعتياد ،معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،گناباد ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1392/02/10 :

تاريخ پذيرش مقاله1392/06/21 :

چکیده

زمينه و هدف :امروزه سوء مصرف مواد مخدر از ناگوارترين آسيبهاي اجتماعي است .درسالهاي اخير ،مصرف مواد در دانشآموزان مدارس و دانشجويان دانشگاهها رو به افزايش
است و توجه ويژهاي را ميطلبد .هدف اين مطالعه ،ارزيابي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر ارتقای رفتارهاي پيشگيري كننده از سوء مصرف مواد بوده است.

مواد و روشها :در این پژوهش تجربي از نوع کارآزمایی در عرصه ،تعداد  60نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،به شيوه نمونهگيري سهميهاي تصادفي انتخاب و پس از
همسانسازي به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه ،جاي داده شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامهاي شامل دو بخش مشخصات دموگرافيك و رفتارهاي پيشگيريكننده از سوء مصرف
مواد بود كه روايي و پايايي آن تعيين و قبل و بعد از مداخله آموزشي و نيز به عنوان آزمون پيگيري پس از گذشت  4سال از مداخله آموزشي توسط افراد دو گروه تكميل شد .دادهها
به كمك آزمونهاي آماري  tو کای دو ،تحليل گرديدند.
نتایج :مقايسه ميانگين نمرات رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد ،در پس آزمون دو گروه آزمايشي و گواه ،تفاوت آماري معنيداري را نشان داد ( )P>0.01كه پس از 4
سال از انجام مداخله نيز تداوم داشت .بين سطح تحصيلي پدر و رفتارهاي پيشگيريكننده از سوء مصرف مواد ارتباط آماري معنيداري ديده شد (.)P >0.01
بحث :آموزش مهارتهاي زندگي ،در تقويت رفتارهاي پيشگيريكننده از سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان مؤثر و ماندگار است .در این راستا طراحی و انجام برنامههای جامع
و مداوم آموزش مهارتهای زندگی در دانشگاهها توصیه میشود.
کلمات کلیدی :پيشگيري ،رفتار ،زندگي ،سوءمصرف مواد ،مهارت

مقدمه

سوء مصرف مواد مخدر يكي از مشكالت بهداشتي ،اجتماعي و
اقتصادي مهم در بسياري از كشورها است ( .)1جهان در سه دهه
اخير با آمارهای تکان دهنده در خصوص شيوع سو ءمصرف مواد در
سطح جامعه و به ويژه در بين جوانان و نوجوانان مواجه شده است
( .)2دفتر ملل متحد 1پیشگیری از جرم و کنترل مواد اخیرًا گزارش
نموده است؛ حدود  185میلیون نفر در سراسر دنیا در حال حاضر
مصرفکننده مواد میباشند و تقاضای درمانی در همه کشورهای
جهان رو به افزایش است ( .)3بنا به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور ،میزان مصرف کنندگان مواد اوپیوئیدی تا انتهای سال 1383
در کل کشور ایران حدود  4/5میلیون نفر برآورد شده است ( .)4در
تحقیق انجام شده توسط سراج زاده و فيضى در  21دانشگاه دولتی
ایران ،از جمع پاسخگویانی که مواد مخدر مصرف کرده بودند5/8 ،
درصد خود را وابسته به مواد مخدر دانسته و  3/1درصد نیز میزان
وابستگی خود را زیاد دانستهاند که در مجموع 8/9 ،درصد دانشجویان
وابسته به مواد مخدر تلقی میشوند ( .)5از طرف ديگر با توجه به
اثرات زيانبار دارويی ،اجتماعی ،قانونی ،بهداشتی و اقتصادی ناشی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :محمد علي اصلي نژاد ،واحد سالمت رواني اجتماعي و اعتياد ،معاونت بهداشتي
Email: sdhprc@gmail.com
دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،گناباد ،ایران.
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سوءمصرف مواد ما اکنون نيازمند توجه جدی برای گسترش هر چه
بيشتر راهبردهای پيشگيرانه کارآمد هستيم (.)2
در مورد پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر ،تقسيمبندي و راهكارهاي
متفاوتي توسط محققين ارايه شده است .در يك نوع تقسيمبندي،
پيشگيري از اعتياد به سه دسته جامع ،برگزيده و الزامي تقسيم
ميشود ( .)6همچنين از چند روش ديگر پيشگيري از اعتياد ميتوان
به برنامه آموزش مهارتهای زندگی ( ،)LSTرويكرد افزايش اطالعات،
آموزش عاطفي يا تكيه بر عواطف ( ،)AEرويكرد مربوط به نفوذ و تأثير
اجتماعي ( ،)SIو برنامه آموزش مقاومت در برابر سوءمصرف مواد مخدر
( )DAREرا نام برد (.)7
مهارتهاي زندگي عبارتند از «مجموعهاي از تواناييها كه زمينة
مقابله موثر با فشارهای روانی و ارائه رفتارهای مثبت و مفيد را فراهم
ميآورند» .اين تواناييها ،فرد را قادر ميسازند تا مسئوليتهاي نقش
اجتماعي خود را بپذيرد و بدون لطمه زدن به خود و ديگران ،با خواستها،
انتظارات و مشكالت روزانه به ويژه در روابط بين فردي به شكل مؤثري
روبهرو شود ( .)8اصطالح مهارتهاي زندگی به گروه بزرگی از مهارتهاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روانی  -اجتماعی و میان فردي گفته میشود که میتواند به افراد کمک
کند تا تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند ،بطور مؤثر ارتباط برقرار کند،
مهارتهاي مقابلهاي و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی
سالم و بارآور داشته باشند .مهارتهاي زندگی میتوانند اعمال شخصی
و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوري
هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر یعنی
آسایش بیشتر جسمانی ،روانی و اجتماعی (.)9
برنامه آموزش مهارتهاي زندگی در پيشگيري از سوء مصرف مواد
مخدر ،يک رويکرد تازه براي پيشگيري است که در وهله اول بر عوامل
روانی -اجتماعی سوق دهنده فرد به شروع سو ءمصرف مواد تمرکز
دارد و تاکيد عمده اين برنامه بر رشد مهارتهاي شخصی و اجتماعی
است ( .)10اين برنامه برای نخستین بار توسط ژیلبرت و بوتوین از
دانشگاه کرنل برای پیشگیری از سوءمصرف سیگار در میان نوجوانان،
در سال  1997طراحی شد .پس از آن نیز برای پیشگیری از مصرف
الکل و مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفت (.)11
پژوهشگران ،تأثير مثبت مهارتهاي زندگي را در كاهش سو ءمصرف
مواد ،استفاده از ظرفيتها و كنشهاي هوش ،تقويت اتكا به نفس،
تقويت خودپنداره ،پيشگيری از رفتارهای پرخاشگرانه ،خودکشی و
بيماری ايدز مورد تأييد قراردادهاند .پژوهشهاي بسياري نيز در مورد
ساير آسيبهاي فردي و اجتماعي و بهبود آنها از طريق آموزش
مهارتهاي زندگي انجام گرفته است كه مؤيد گسترش آن است (.)8
زولینگر و همکاران در یک مطالعه به بررسی اثر آموزش مهارتهاي
زندگی بر دانش ،نگرشها و توانایی دانش آموزان مدارس راهنمایی در
انتخاب سبک زندگی سالم پرداختند .نتیجه این پژوهش نشان داد که دانش
آموزانی که در برنامه آموزش مهارتهاي زندگی شرکت کرده بودند ،در
مقایسه با آنهایی که شرکت نکرده بودند ،کمتر سیگار میکشیدند (.)12
ايزن و همكاران در مطالعهاي نشان دادند كه اطالعات پس آزمون
از  6239دانش آموز پايه هفتم تفاوت معنيداري با نمرات پيش آزمون
آنها داشت .به اين معني كه در گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد
ميزان مصرف مواد به طور معنيداري در گروه آزمايش از خط پايه
پايينتر آمده بود (.)13
در مطالعهاي ديگر ،بوتوين و همكاران طي مطالعـاتشان به اين
نتيجه رسيدند كه آموزش مهارتهاي زندگي بر پيشگيري از اعتياد
نقش مؤثر داشته است (.)14
همچنين در مطالعه بوتوين و همكاران 4466 ،دانش آموز مدارس
نيويورك طي سه سال تحت بررسي اثربخشي برنامه شناختي ـ رفتاري
پيشگيري از سوءمصرف مواد قرار گرفتند .در اين بررسي دانش آموزاني
كه حداقل  60درصد برنامه مداخله را دريافت كردند ،كاهش معنيداري
در مصرف مواد نشان دادند (.)15
قـادري در تحقيق خود نشـان داده است كه دورههاي آموزشي در
كاهش گرايش به اعتياد و تغيير نگرش معتادان نقش مؤثري داشته
است (.)16
مطالعهای توسط نظرپور و همکاران ،با هدف بررسي تاثير آموزش
مهارتهاي زندگي در نگرش و آگاهي نسبت به پیشگیری از سوء
مصرف مواد بر روی  293دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي تبریز انجام
شد .بر اساس نتايج این پژوهش 37/74 ،درصد شرکتکنندگان در
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مطالعه ،افزايش در دانش نشان دادهاند .همچنین نسبت دانش ،نگرش
و مهارتهاي جراتمندي بعد از شركت كردن در كارگاههاي آموزشي،
مهارتهای زندگی تغيير يا افزايش پيدا نموده و ارتباط آماري معنيداري
در تغيير نگرش نسبت به سوءمصرف مواد و افزايش مهارتهاي اجتماعي
بعد از شركت در كارگاهها بوجود آمده است .بعالوه ،درصد رشد مهارتهاي
اجتماعي از نظر نوع دانشكده و نوع جنسیت معنيدار به دست آمده و در
بين پسران باالتر گزارش شده است .آنها این گونه نتیجهگیری کردهاند
که بعلت افزايش توانائيهاي شناختي ،شركت همه دانشجويان دانشگاه در
كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي ضروري است (.)17
نتایج یک بررسی در دانشگاه فردریخ آلمان نشان داده است
که آموزش مهارتهای زندگی نه تنها در مورد افراد غیرسیگاری و
غیرالکلی نقش پیشگیرانه دارد ،بلکه در افراد معتاد به سیگار و الکل
نیز تأثیر بسزایی داشته است (.)18
مرادي و همکاران ،در مطالعه ای تأثیر آموزش مهارتهاي مقاومت
در برابر مصرف مواد و پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر را در 181
كارگر شركت پتروشيمي عسلويه در دو گروه مداخله و شاهد مورد
بررسي قرار دادند .نتایج پژوهش آنان تأثیر مثبت این آموزشها را
در افزایش آگاهي و نگرش ،مهارتهاي مقاومت در برابر مصرف مواد
مخدر ،خودكارآمدي ،توازن تصميمگيري در فعاليتهاي پيشگيري در
گروه مداخله نشان داده است (.)19
براتی و همکاران در مطالعهای نشان دادندکه بهرهگيري از آموزش
مهارتهاي زندگي در جهت كاهش هنجارهاي انتزاعي ترغيبكننده
مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان ،نتايج اثر بخشي به دنبال
داشته است كه بيانگر تاثير برنامه آموزش جراتمندي در اصالح
باورها و هنجارهاي انتزاعي جوانان میباشد و ميتواند در طراحي و
اجراي برنامههاي آموزش پيشگيري از سوءمصرف مواد ،بخصوص در
دانشگاهها ،نقش بسيار موثري را داشته باشد (.)20
در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير آموزش
مهارتهاي زندگي بر ارتقای رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف
مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد انجام شد.

مواد و روشها

اين پژوهش تجربي از نوع کارآزمایی در عرصه و با بهرهگيري از
طرح پيش آزمون -پس آزمون در دو گروه آزمايشي و گواه انجام شده
است .جامعه مورد پژوهش را كليه دانشجويان ترم اول ورودي سال 84
دانشگاه علوم پزشكي گناباد تشكيل داد .نمونه پژوهش شامل تعداد 60
نفر( %50دختر و %50پسر) از دانشجويان ترم اول ورودي نيمسال دوم
 84 - 85در رشتههاي مختلف بود كه به شيوه نمونهگيري سهميهاي
تصادفي انتخاب گرديدند و پس از همسانسازي به صورت تصادفي در
دو گروه آزمايش و گواه به تعداد مساوی جاي داده شدند .معيارهاي
ورود به گروهها عبارت بودند از:
 -1دانشجوی دانشگاه علوم پزشكي گناباد  -2ورودي نيم سال دوم
 -3 85 - 84داشتن رضايت و توان شركت در كارگاه و جلسات گروهي.
گروه آزمايش در دو كارگاه يك روزه مهارتهاي زندگي كه به
صورت هفتگي برگزار شد ،شركت كردند .قبل از شروع اولين كارگاه،
آزمودنيهاي هر دو گروه با استفاده از ابزار پژوهش مورد بررسي قرار
http://journal.fums.ac.ir
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گرفتند .چهار سال بعد از پایان مداخله آموزشي نيز (سال  )1388همه
آزمودنيها به جز  9نفر ( 4نفر از گروه مورد و  5نفر از گروه شاهد
ريزش داشتند) به کمک ابزار ياد شده ارزيابی شدند .به منظور کنترل
عوامل مداخلهگر مرتبط ،در طی این مدت تمامی نمونههای دو گروه
زیر نظر و پیگیری پژوهشگران بودند.
گردآوري دادهها به کمک پرسشنامهاي محقق ساخته شامل دو
بخش زير صورت گرفت:
الف-مشخصات دموگرافيك شامل سن ،جنس ،رشته تحصيلي،
تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،شغل پدر و محل سكونت.
ب -رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد که شامل مهارت
خودآگاهی ،مهارتهای ارتباطي ،رفتار قاطعانه و مهارت نه گفتن ،حل
مشكل و تصميمگيري ،تفكر نقاد ،مقاومت در برابر فشارهاي غيرمنطقي
ديگران ،راهبردهاي مقابله با استرس ،آشنايي با عوارض مصرف مواد
و نگرش منفي نسبت به مواد بود .این بخش پرسشنامه از  45سوال
تشکیل شده است .تعداد سؤاالت گنجانده شده از هر حیطه  5مورد و
آیتمهای مورد بررسی از هر مهارت به شرح زیر بوده است:
 -1در حیطه مهارت خودآگاهی ،آیتمهای آشنایی با مؤلفههاي
خودآگاهي ،مهارتهاي خود ارزيابي ،شناسايي نقاط قوت و ضعف
خود ،مهارتهاي تفكر مثبت ،مهارتهاي ايجاد خود انگاره و تصوير
تن مثبت ،ارتباط عزت نفس و مصرف مواد ،عزت نفس و تاب آوري،
ویژگیهای افراد تاب آور و عوامل مؤثر بر این ویژگیها مورد بررسی
قرار گرفته است .به عنوان مثال کدام یک از موارد زیر از عوامل محيطي
موثر در رشد ويژگيهای افراد تاب آور محسوب نمیشود؟
الف) روابط حمايتگر
ب) معيارها و انتظارات باال اما معقول خانواده
ج) همدلي
د) فرصت مشاركت در فعاليتهای اجتماعي
 -2در حیطه مهارتهای ارتباطی ،آیتمهای آشنایی با تعریف و
اهداف ارتباط ،اجزای ارتباط ،موانع ارتباط و ارتباط نامؤثر ،گوش دادن
فعال ،روابط بین فردی و اهمیت آن و راههای ایجاد اعتماد در روابط
بین فردی مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال ،کدام یک از
موارد زیر از موانع ارتباط است؟
الف) اخطار ،موعظه ،توصیه
ب) همراهی ،نصیحت ،انتقاد
ج) تأیید ،موافقت ،جذاب بودن
د) تهدید ،ابالغکردن ،شورانگیز بودن
 -3در حیطه مهارت قاطعانه ،مهارت نه گفتن و مقاومت در برابر
فشارهاي غیرمنطقی دیگران ،آیتمهای آشنایی با مفاهيم پايه در رفتار
جرأتمندانه ،سبکهای برقراري ارتباط ،انواع رفتار جرأتمندانه ،موانع
شناختی جرأتمندی ،گامهای الزم برای تغییر رفتار ،مراحل انجام
رفتار جرأتمندانه ،توصيههايي براي «نه» گفتن و تكنيكهاي خاص
رفتار جراتمندانه مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال ،اولین
قدم برای رد خواسته غیر منطقی دیگران چیست؟
الف) نه گفتن
ب) بیان واضح آنچه که میخواهید
ج) تغییر باورهای خود
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د) همدلی کردن
 -4در حیطه مهارت حل مشکل ،آیتمهای آشنایی با مفاهيم
پايه در حل مسئله ،مقابلهي مسئلهمدار و مقابلهي هيجانمدار ،انواع
مقابلههاي مسئلهمدار و هيجانمدار و مراحل مقابلهي مسئلهمدار مورد
بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال ،کدام یک از مراحل زیر جزء
مقابلههاي مسئلهمدار است؟
الف) تالش و کوشش برای حذف و کاهش استرس
ب) گفتگوی درونی
ج) پرتکردن حواس
د) دادن معنی مثبت به استرس
 -5در حیطه مهارت تصمیمگیری ،آیتمهای آشنایی با فرایند
تصمیمگیری ،عوامل موثر در تصميمگيري ،انواع سبكهاي تصميمگيري
و مراحل تصميمگيري منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.
به عنوان مثال« ،انفعال» جز ء ويژگيهای اصلي کدام یک از
سبكهای تصمیمگیری زیر است؟
الف) تصميمگيري تكانهاي
ب) تصمیمگیری مطيعانه
ج) تصميمگيري اجتنابي
د) تصميمگيري احساسي
 -6در حیطه مهارت تفكر نقاد ،آشنایی با مفاهيم پايه در تفكر
نقاد ،اجزاي تفكر نقاد ،ابزارهای تفکر ،انواع مختلف سؤالها و فرایند
تفكر نقاد مورد بررسی قرار گرفته است.
به عنوان مثال ،کدامیک از موارد زیر از قویترین ابزارهای تفکر
میباشد؟
الف) کسب تجربه
ب) سؤاالت مناسب
ج) تلفیق نظرات
د) تصميمگيري مناسب
 -7در حیطه مهارت مقابله با استرس آشنايي با مفهوم استرس و
عوامل وابسته ،شناختن يك مدل تبيين مقابلهها ،شناسايي نشانههاي
استرس ،شناسايي راهبردهاي مقابله با استرس و توصيف هر يك از
اين راهبردها ،آرامسازي و خودگوييهاي سازگارانه مورد بررسی قرار
گرفته است.
به عنوان مثال ،کدامیک از ویژگیهای شخصیتی زیر در شیوه
مقابله با استرس مؤثر نیست؟
الف) شیوه توضیحی منفیگرایانه -اعتماد به نفس باال
ب) احساس کنترل -وجدانمندی
ج) کمالگرایی – خوشبینی
د) عاطفهمندی– مذهب
 -8در حیطه آشنايي با عوارض مصرف مواد ،آیتمهای انواع مواد،
مکانیسم اثر و عوارض مواد ،عوامل خطر و عوامل محافظتکننده
اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است.
به عنوان مثال ،احساس دوگانه افزايش اعتماد به نفس  +كندي
رواني حركتي ،جزء آثار مصرف کدام یک از مواد زیر است؟
الف) تریاک و هروئین
ب) شیشه
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ج) حشیش
د) الکل
 -9در حیطه نگرش نسبت به مصرف مواد ،آیتمهای نگرش کلی
نسبت به اعتیاد و مصرف مواد ،نگرش اجتماع به اعتیاد ،مصرف مواد
به عنوان راهحل مشکالت ،نسبت به گریز از اعتیاد و نگرش نسبت به
شخصیت فرد معتاد مورد بررسی قرار گرفته است.
به عنوان مثال ،تجربه يك بار مصرف مواد مخدر ميتواند خطرآفرين
ب -خير
باشد .الف -بلي
براي تاييد روايي صوری و محتوای پرسشنامه ،از نظر هشت نفر
از صاحبنظران استفاده شد و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ
 0/82بدست آمد كه با توجه به مقدار عددي حاصل ميتوان پايايي
اين پرسشنامه را پذيرفت.
پس از اخذ مجوز و توجيه اهداف پژوهش ،تأکيد بر محرمانهبودن
نتايج ،جلب اعتماد و رضایت آزمودنیها؛ اطالعات مورد نياز با اجرای
پرسشنامهها بر روی اعضای گروههای مورد نظر قبل و بعد از برگزاري
كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي به دست آمد .با توجه به اينكه
طرح به صورت پيشآزمون پسآزمون بوده است ،الزم بود پرسشنامهها
كدگذاري شود تا آزمودنيها قبل و بعد از برگزاري كارگاهها و نيز  4سال
بعد مورد آزمون مجدد قرار گيرند .همچنين براي كنترل يكسوكور
بودن مداخله ،پيشآزمون و پسآزمون توسط آزمونگر مجربي كه از
نوع مداخله بياطالع بود ،گرفته شد.
برگزاركنندگان جلسات 4 ،نفر شامل دو نفر روانپزشك و دو نفر
كارشناس ارشد روانشناسي باليني بودند كه دوره آموزش مهارتهاي
زندگي را طي كرده بودند .فنون آموزشي بصورت سخنراني ،بحث و
گفتگو ،پرسش و پاسخ ،انجام تمرينات عملـي ،ايفاي نقش ،الگوبرداري
و ارائـه جزوات آموزشي بوده است.
تجزيه و تحليل دادهها در اين پژوهش به كمك نرم افزار SPSS
نسخه  ،16استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطی مانند
فراوانی ،ميانگين ،انحراف معيار ،آزمونهاي  Tو  Chi-Squareدر سطح
معناداری  0/05انجام شد.

نتايج

صفحه 197

جدول 1ـ توزيع فراواني مطلق و نسبي آزمودنيها بر حسب سن ،رشته تحصيلي،
تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،شغل پدر و محل سكونت
فراواني

متغيرها

مطلق

نسبي

جنس

مرد

30

%50

=

زن

30

%50

سن

 17تا  19سال

31

%51/6

=

 20تا  22سال

23

%38/3

=

 23تا  24سال

6

%10/2

رشتهتحصيلي

گروه بهداشت

30

%50

=

گروه پرستاري

16

%26/7

=

اتاق عمل و
بيهوشي

14

%23/3

تحصيالت پدر

ابتدايي

6

%10

=

سيكل

11

%18/3

=

ديپلم

21

%35

=

فوق ديپلم

12

%20

=

ليسانس

6

%10

=

فوق ليسانس و
باالتر

4

%6/7

تحصيالت مادر

ابتدايي

8

%13/3

=

سيكل

23

%38/3

=

ديپلم

18

%30

=

فوق ديپلم

6

%10

=

ليسانس

5

8/3

شغل پدر

كارگر و كشاورز

20

%33/3

ميانگين سني واحدهاي پژوهش شركت كننده در اين بررسي19/7 ،
سال با انحراف معيار  1/8بوده است %51/6 .نمونه پژوهش در گروه سني
26/7
16
كارمند
=
 17تا  19سال و  %38/3در گروه سني  20تا  22سال و  %10/2در گروه
سني
سني  23تا  24سال قرار داشتند ،بهگونهاي كه بيشترين درصد
%31/7
19
آزاد
=
مربوط به گروه سني  17تا  19سال و كمترين درصد سني مربوط به
%8/3
5
بيكار
=
گروه سني 23تا  24سال میباشد .حدود  %50از آزمودنيها در رشتههاي
گروه بهداشت %26/7 ،گروه پرستاري  %23/3 ،اتاق عمل و بيهوشي،
%66/6
40
شهر
محل سكونت
خانواده
مشغول به تحصيل بودند .از نظر متغير سطح تحصيلي پدر %10 ،در سطح
ابتدايي %18/3 ،راهنمايي %35 ،ديپلم %20 ،فوق ديپلم %10 ،ليسانس
%33/3
20
روستا
=
و  %6/7فوق ليسانس و باالتر بودند .همچنين از نظر سطح تحصيلي
مادر %13/3در سطح ابتدايي %38/3 ،راهنمايي %30 ،ديپلم %10 ،فوق داشتند (جدول .)1
ديپلم %8/3 ،ليسانس و باالتر بودند .از نظر متغير شغل پدر %8/3 ،درصد
نتايج آزمون  Tمستقل نشان داد كه قبل از مداخله آموزشي بين
بيكار %33/3 ،كارگر %26/7 ،كارمند و  %31/7داراي مشاغل آزاد بودند .دو گروه آزمايشي و گواه از نظر رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف
از نظر محل سكونت خانواده %66/7 ،در شهر و  %33/3در روستا سكونت مواد بین پس آزمون (چهار سال بعد) و پيش آزمون تفاوت آماري
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آموزش مهارتهاي پيشگيري كننده از سوء مصرف مواد در دانشجويان

معنيداري ديده نشد ( ،)p >0/36اما بالفاصله پس از مداخله ،بين دو محل سكونت خانواده آنها شهر بوده است ،بيشتر ديده شد اما اين تفاوت
گروه اختالف آماري معنيدار ديده شد (( )p >0/001جدول  .)2به نيز از نظر آماري معنيدار نبوده است (.)p <0/05
عبارت ديگر ،آموزش مهارتهاي زندگي توانسته است موجب ارتقای
رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد و يا كاهش عوامل خطر بحث
در گرايش به سوءمصرف مواد گردد.
نتايج حاصل نشان داد که در گروه آزمايش ميانگين حاصل از آزمون
جدول 2ـ مقايسه ميانگين و انحراف معيار رفتارهاي پيشگيري كننده از سوءمصرف مواد در دو گروه آزمايش و گواه قبل
و بعد از مداخله آموزشي
مقایسه
گروه مورد

زمان

گروه شاهد

df

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

قبل از مداخله

5/8

1/18

6/1

1/34

58

بعد از مداخله

10/62

1/18

7/7

1/30

53

همچنين آزمون آماري  Tزوجي در گروه كنترل قبل و بعد از
مداخله آموزشي ،تفاوت آماري معنيداري را از نظر آگاهي از رفتارهاي
پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد نشان نداد ( .)p <0/05اما در گروه
آزمايش ،از اين نظر بين قبل و بعد از مداخله آموزشي تفاوت آماري
معنيداري ديده شد ( ،)p >0/001كه اين تفاوت در آزمون پيگيري بعد از 4
سال از اجراي برنامه همچنان وجود داشت (( )p >0/01جدول شماره .)3

نمره

معنيداري
آزمون
مستقل T

-91

0/36

10/26

0/0001

T

رفتارهاي پيشگيري كننده از سوءمصرف مواد در پس آزمون نسبت به
پيش آزمون افزايش معنيداري داشته است .به عبارت ديگر آموزش
مهارتهاي زندگي توانسته است موجب افزايش آگاهي از رفتارهاي
پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد و يا كاهش عوامل خطر در گرايش
به سوءمصرف مواد گردد .اين يافته با نتايج بسياري از مطالعات انجام
شده در ايران و جهان از جمله ( 18 ،15 ،14 ،12و  )19همخواني دارد.

جدول 2ـ مقايسه ميانگين و انحراف معيار رفتارهاي پيشگيري كننده از سوءمصرف مواد در دو گروه آزمايش و گواه قبل و بعد از مداخله آموزشي
مقایسه
بعد از مداخله و آزمون پيگيري

قبل و بعد از مداخله
بعد از مداخله

قبل از مداخله

df

انحراف
انحراف
ميانگين
ميانگين
معيار
معيار
5/8

1/18

11/46

1/38

نمره T

معني
داري
آزمون
T

زوجي
29

-15

0/0001

نتايج اين پژوهش بين عوامل ،جنس ،سن و رشته تحصيلي و آگاهي
از رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد ارتباط آماري معنيداري
را نشان نداد ( ،)p <0/05اما نتايج آزمون  chi-squareنشان داد كه بين
سطح تحصيلي پدر و ارتقای رفتارهاي پيشگيريكننده از سوءمصرف
مواد ،ارتباط آماري معنيداري وجود دارد ( ،)p >0/05به گونهاي كه
با باالتر بودن سطح تحصيالت پدر در آزمودنيها آگاهي از اين رفتارها
نيز بيشتر بوده است .همچنين يافتهها نشان داد كه آزمودنيهايي كه
پدرانشان كاسب يا كارمند بودهاند ،بيشتر از آزمودنيهايي كه پدران آنها
كارگر و بيكار بودهاند ،مصرف تنباكو را مضر دانستهاند؛ هرچند كه اين
تفاوت از نظر آماري معنيدار نبوده است ( .)p <0/05همچنين بر اساس
يافتههاي پژوهش ،اگرچه آگاهي از رفتار قاطعانه در آزمودنيهايي كه
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بعد از مداخله

آزمون پيگيري
df

انحراف
انحراف
ميانگين
ميانگين
معيار
معيار
11/51

10/62

1/18

نمره T

معني
داري
آزمون
T

زوجي
26

5/45

0/01

نتایج مطالعه مرادي و همکاران ،نیز تأثیر مثبت آموزش مهارتهای
زندگی را در افزایش آگاهي و نگرش ،مهارتهاي مقاومت در برابر
مصرف مواد مخدر ،خودكارآمدي ،توازن تصميمگيري در فعاليتهاي
پيشگيري در گروه مداخله نشان داده است ( .)19براتی و همکاران ،در
مطالعه خود نشان دادند که بهرهگيري از آموزش مهارتهاي زندگي
در جهت كاهش هنجارهاي انتزاعي ترغيبكننده مصرف مواد مخدر در
بين دانشجويان نتايج اثر بخشي به دنبال داشته است كه بيانگر تاثير
آموزش در اصالح باورها و هنجارهاي انتزاعي جوانان میباشد و ميتواند
در طراحي و اجراي برنامههاي آموزش پيشگيري از سوءمصرف مواد
بخصوص در دانشگاهها نقش بسيار موثري را داشته باشد (.)20
يكي از داليلي كه اين يافتهها را توجيه ميكند اين است كه عوامل
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به گونهاي كه با باالتر بودن سطح تحصيالت پدر در آزمودنيها آگاهي
از اين رفتارها نيز بيشتر بوده است .این یافته نتایج برخی مطالعات از
جمله مطالعه بابایی در سال  ،1387نشان داده است دانش آموزاني كه
والدينشان از وضعيت تحصيلي بهتري برخوردار بودهاند ،آگاهي بيشتري
نيز در مورد سوءمصرف مواد داشتهاند ،تأیید میکند (.)24
احتماالً خانوادههایی که والدین آنها از سطح تحصيالت باالتری
برخوردارند ،از توانايي بالقوهي بيشتري جهت افزایش آگاهي فرزندان
خود نسبت به سوءمصرف مواد برخوردار بوده و نسبت به افزایش
آگاهی و ایجاد نگرش مناسب به سوءمصرف مواد در فرزندان خود
به شیوههای مختلف اقدام مینمایند .اين يافته اهميت والدين و
خانواده را در نگرش نسبت به سوءمصرف مواد و به تبع آن رفتارهاي
پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد تداعي مينمايد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به ریزش برخی از نمونهها در
طول انجام مطالعه و عدم دسترسی به آنها در آزمون پیگیری ،انحصار
تعداد و رشتههای تحصیلی دانشجویان در علوم پزشکی اشاره کرد.

مذكور با «ظرفيت روانشناختي» رابطه مستقيم دارد و آموزش مهارتهاي
زندگي موجب افزايش «ظرفيت روانشناختي» افراد ميشود .ظرفيت
روانشناختي يك فرد ،عبارت است از «توانايي شخص در مواجهه با
دشواريهاي زندگي روزمره» .باالبردن ظرفيت روانشناختي ،اين امكان را
به شخص ميدهد تا زندگي خود را در سطح مطلوب نگه داشته ،اين توانايي
را به صورت رفتار سازگارانه و عمل مؤثر و مثبت نشان دهد ( .)8درمطالعه
بوهلر در سال  ،2007در دانشگاه فردریخ آلمان نشان داده شده است که
آموزش مهارتهای زندگی نه تنها در مورد افراد غیرسیگاری و غیرالکلی
نقش پیشگیرانه دارد ،بلکه در افراد معتاد به سیگار و الکل نیز تأثیر بسزایی
داشته است ( .)18اسميت و همكاران در سال  2005نيز نشان دادند آموزش
مهارتهاي زندگي اثر معنيداري بر توانائيهاي رهبري و مديريت در جوانان
دارد ( .)21ثمري و همكاران در سال  ،1384در پژوهشي نشان داده اند
كه آموزش مهارتهاي زندگي موجب بهبود مهارتهاي ارتباطي و پذيرش
اجتماعي افراد گرديده است كه ميتواند بر رفتارهاي پيشگيريكننده از
سوءمصرف مواد مؤثر باشد ( .)22والياني و همكاران در سال  ،1381نيز در
مطالعهاي نشان دادهاند كه برگزاري دورههاي آموزشي مهارتهاي زندگي در
كاهش احتمال گرايش جوانان به سوءمصرف مواد مخـدر تأثير داشته است ،نتیجهگیری
با توجه به اینکه آموزش مهارتهای زندگی میتواند موجب بهبود
لذا بر اين آموزشها تأكيد نمودهاند (.)19
يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه تفاوت آماري مشاهده شده بين مهارتهايارتباطي،تصمیمگیری،حلمسئله،تفکرنقاد،مقابلهباهیجانات
قبل و بعد از مداخله آموزشي در گروه آزمايش حتي در آزمون پيگيري و افزایش پذيرش اجتماعي افراد گردد و توانمندی در مهارتهای مذکور
بعد از  4سال از اجراي برنامه همچنان وجود دارد .این یافته با نتایج مطالعه به نوبه خود میتواند احتمال گرایش به سوءمصرف مواد را کاهش دهد .از
بوتـوين و همكاران که در تحقيق خود اعالم مـيدارند كه برنامه آموزشي سوی دیگر با عنایت به وجود جوانان و نوجوانان در محیطهای دانشگاهی
آنان با تداوم  6/5سال حاكي از اثر بخشي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مهارتهای زندگی به صورت جامع
در كاهش مصرف مواد بوده اسـت ،همخوانی دارد ( .)14نظرپور و همکاران و مداوم به عنوان يک ابزار مناسب پيشگيری از سوءمصرف مواد در
در سال  ،1388نشان داده است که دانش شرکتکنندگان در مطالعه دانشگاهها توصیه میشود.
افزايش یافته و نیز ارتباط آماري معنيداري در تغيير نگرش نسبت به
سوءمصرف مواد و افزايش مهارتهاي اجتماعي بعد از شركت در كارگاهها تشکر و قدردانی
بوجود آمده است ( .)17به نظر میرسد تغییر نگرش نسبت به سوءمصرف
پژوهشگران الزم میدانند از دانشجوياني که در اين طرح شرکت
مواد در دراز مدت میتواند گرایش به سوءمصرف مواد را کاهش دهد.
کردند و همچنين از همکاری معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات توسعه
رفتارهاي
نتايج اين پژوهش بين سطح تحصيلي پدر و آگاهي از
اجتماعی و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشكي گناباد و همه عزیزانی که
پيشگيريكننده از سوءمصرف مواد ارتباط آماري معنيداري را نشان داد .ما را در انجام اين پژوهش ياری نمودند ،تقدير و تشکر نمایند.
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Abstract

Background &Objective: Nowaday, substance abuse is one of the bitterest social damages. In the recent years, substance abuse
has increased among students of schools and universities, therefore special attention it requires. This study aimed to study the
effect of life skills training on the promotion of the preventive behaviors of Gonabad University medical school students’ abuse
of substances.
Materials & Methods: During the experimental research and field trail, 60 students were Selected through a quota random
sampling method and were randomly assigned to the two case and control groups. A Questionnaire that involved demographic
factors and Preventive behaviors, whichwere caused as the result of drug abuse, was used for data collection. The questionnaire’s reliability and validity was assessed before and after educational intervention, and as a follow-up, 4 years after educational intervention. The Data was analyzed using T-Test and Chi-square.
Results: Comparison of the mean of the scores in scale Preventive behaviors caused by drug abuse in post-test of two case and
control groups had a significant difference (p<0/01) that remained stable 4 years after the end of the intervention. There was a
significant difference between some of the demographic factors and Preventive behaviors that had been caused by drug abuse
(p<0/01).
Conclusion: Life skills training are effective in strengthening Preventive behaviors of substance abuse in university students.
Therefore, life skills training programs should be integrated into university courses in order to comprehensively and consistently the effect of drug abuse on the educational level of students.
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