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  چكيده 
   از مـصرف  يپيـشگير  در فراوانـي  مـستحكم خـود، از اهميـت    ي نظـري و پژوهـش     ي  ي زندگي به دليل پشتوانه    ها مهارترويكرد   :زمينه و هدف  

ـ بـا توجـه   . است بر مبناي همين رويكرد ، كه توسط دكتر بوتوين تهيه شده"ي زندگيها آموزش مهارت" ي  مجموعه.برخوردار است مخدر   مواد  هب
مـورد   "ي زنـدگ يهـا  آموزش مهارت" ي برنامه ي اثربخشن پژوهش،ي در ا در مدارس،  ثرؤ م ي   پيشگيرانه ي   وجود يك برنامه   ي  خال موجود در زمينه   

  . قرار گرفتيبررس
دو گروه د، در كالس اول راهنمايي مشغول به تحصيل بودن  تهران كه در     يها شهر و شهرستان   آموز دختر و پسر     دانشنفر از    ١٨٦٢:  بررسي روش
آموزان گروه کنترل   دانشي شرکت کردند ولي زندگيها مهارت آموزش يها  در کالس  شيآزماآموزان گروه    دانش . و كنترل انتخاب شدند    يآزمايش

 مستقل يها روه گي تي آزمون آماربر اساس نيدکتر بوتو  و رفتار سالمي تندرستي  نامه  پرسش يق اجرا ي از طر  دو گروه . را نگذراندند ها   ن کالس يا
  .سه شدنديگر مقايکديبا  و وابسته

 مـورد نظـر در   يهـا  بـه مـواد و کـسب مهـارت    نسبت ر نگرش يي مواد، تغي ش اطالعات دربارهيآموزان به لحاظ افزا ن نمرات دانش  يانگيم :ها افتهي
  .اشتآزمون د شي پي ن نمرات در مرحلهي با هميدار يآزمون، تفاوت معن  پسي مرحله
ـ  رسـد ا يبه نظـر مـ  ن رو ياز ا.  شدشيآزما گروه آموزان  دانشيها  سبب افزايش سطح مهارت    ي زندگ يها  آموزش مهارت  :يگير نتيجه   برنامـه ني

  .  شود بعديها  در سالر كاهش مصرف موادمخدکننده، سبب ک عامل حفاظتي ي تواند به منزله يم
  آموز  دانش، مصرف مواد،يريشگين، پي، بوتوي زندگيها مهارت: واژگان كليدي

  
  

 مقدمه
ــ      ــدگاه ك ــااهش تقدي   در)Demand Reduction( اض
خـود    و رشد  يريگ  شکل اندك زمان   در  مصرف مواد،  ي  زمينه

  . )۱( بخــشي را بــه نمــايش گذاشــته اســت انــداز اميــد چــشم
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

مـصرف    سـوء  ي  نهيدر زم هاي انجام گرفته     پژوهش مطالعات و 
هاي پيـشگيري   روش اي از  وعهآمدن مجم   حاكي از پديد   ،مواد

  ي شخـصي و هـا  مهـارت رشـد   كيـد بـسياري بـر   أاست كـه ت  
  
  
  
  

    زنجاني دكتراي روانشناسي باليني، استاديار دانشگاه علوم پزشک-۱
 يزير برنامهو ت يريمددر  آموزش و پژوهش يسسه عالؤماستاد ، يني بالي روانشناسي دکترا-٢
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ـ        .)٢( داجتماعي دارن  بـستن   كـار   ه به عبارت ديگر به دنبـال ب
آمـوزش    هاي متفاوت پيشگيرانه نظير افزايش اطالعات،        روش

،  )فـشار همـساالن   (برابر نفوذ اجتمـاعي   مقاومت در  عاطفي و 
ي هـا  مهـارت موزش  هاي آ  استفاده از روش   كيد بر أت  اكنون  هم

 نظيـر آمـوزش مهـارت    هايي  روش،اجتماعي است  شخصي و 
  شـناختي -ي رفتاريها مهارتآموزش     ،  )٣( يقاطعيت اجتماع 

آمـوزش    و)٥( گيـري  هاي تصميم يي درسي توانا ي   برنامه  ،)٤(
ــدگيهــا مهــارت ــدر ا ).٦( ي زن ــن مي ــهاني   آمــوزشي  برنام
 . است برخورداربسياري  ت  ياز اهم  نتويي زندگي بو  ها مهارت

هـاي معتبـر    ييـد سـازمان   أت  مـورد   درحال حاضر  اين مجموعه 
و  )NIDA (دمصرف مـوا    سوء ي مل ي  سسهؤم المللي نظير  بين

 کـه و در عين حـال       ستا )WHO(  بهداشت يسازمان جهان 
 رفتـار  ي و نظريـه   يادگيري اجتماعي بنـدورا ي متكي بر نظريه  

 شـواهد بـه دسـت       ).۷و ۸( است )Jesser(  جسر يزا مشكل
ـ دهـد کـه ا   يآمده از دو دهه پژوهش نشان م     ن برنامـه نقـش   ي

ـ        يار مهم يبس گار و  ي، سـ  ي در کاهش مـصرف مـشروبات الکل
ـ ر مواد دارد و م    يسا  شي مثبـت را افـزا     يهـا  زان بـروز رفتـار    ي
 ٨٠ تـا  ٤٠ اوليه، معموال بين     ي  آثار پيشگيرانه  .)۹و۱۰( دهد يم

مـشخص   . ن مصرف سيگار بـوده اسـت      ميزا  كاهش در   درصد
شده است كه جلسات مكمل، سبب حفظ آثار پيشگيرانه اوليه          

برخـي مـوارد حتـي ايـن آثـار را تقويـت              در خواهند شـد و   
آموزاني   در دانش ميزان مصرف سيگار مطالعه،در چند .كنند مي

، ركت داشتند، نسبت به گـروه كنتـرل   جلسات مكمل ش   كه در 
وي  ر نتايج ساير مطالعـات بـر      .)١١و١٢( كمتر بود      درصد ٨٧

ثير أ، حاكي از تي فرديها  مهارتها و ديدگاه تقويت توانمندي  
مـاري    ، اين روش بر مصرف مواد ديگر، نظير مشروبات الكلي   

 ماده به طور همزمـان     و مصرف چند  ) علف و حشيش  (نا  آجو
 يها  آموزش مهارت"ي  برنامهي  مطالعهبا ليس ).١١و١٢(است 
م ي مقـ  ۱۲ تـا    ۷ کـالس    يلنديآموزان تا  دانش يو ر ر ب "يزندگ
ـ  مشيآزمـا آمـوزان گـروه     کـه در دانـش   نشان داد کا  يآمر زان ي

 امتنـاع   يهـا  مهـارت افـت و    يش  ي مواد افزا  ي  اطالعات درباره 

ـ  پ يتوجه له رشد قابل  أ کردن و حل مس    يريگ ميکردن، تصم  دا ي
 ين و همکاران، در پژوهش خـود بـه بررسـ          يبوتو. )۱۳( کرد

ـ  بـر کـاهش م     ي زنـدگ  يها  آموزش مهارت  ي  ر برنامه يثأت زان ي
 به دو گـروه     يتصادفطور   که به    يا  مدرسه ۴۱ در   يپرخاشگر

هـا معتقـد     آن.  پرداختنـد  ،م شده بودنـد   ي تقس كنترل و   شيآزما
 و مصرف مواد در نوجوانان ي پرخاشگريشناس بودند که سبب

ن در ن دو رفتار معموال به طور همزمايگر است و ايکديمشابه 
 بـا  شيآزمـا افتند کـه گـروه     يان در ي در پا  .دهد ينوجوان رخ م  

، نـزاع و    ي و جـسم   ي کالمـ  ي در پرخاشگر  يدار يکاهش معن 
 هـاي فعلـي     با توجـه بـه سياسـت       .)۱۴(  روبرو شد  يبزهکار
ـ    مصرف مـواد   يخصوص كاهش تقاضا    در کشور  نيو همچن
، ثرؤ مي  پيشگيرانهي  وجود يك برنامه ي  زمينه موجود در    خالء
ي زندگي بوتوين به عنوان يكـي از        ها مهارت آموزش   ي  برنامه
مصرف مـواد   ءمدار در پيشگيري از سو     هاي مؤثر مدرسه   برنامه

ـ  قالـب  انتخاب شـده اسـت تـا در      ـ آزما ک طـرح شـبه  ي ، يشي
 از مصرف مـواد در      يريشگي به منظور پ   آنت  ي و قابل  اثربخشي

 يرد بررسمو )ييمقطع راهنما( ي نوجوان ي  ه دوره ي اول يها سال
 آن بتـوان بـه نحـو    يرد تا در صـورت اثبـات اثربخـش   يقرار گ 
   .رانه استفاده کرديشگي پي آموزشي ن مجموعهي از ايمقتض

  
    بررسيروش

 مـورد  ي  جامعـه .اسـت تجربي  ي ک مطالعهين پژوهش  يا     
 مدارس شـهر و  يي راهنمااولآموزان سال   دانش ي  هيمطالعه کل 
 يآموزش مناطق   .ر گرفته شد  ظدر ن  ، استان تهران  يها شهرستان

  شهر تهـران   ي   شامل هفت منطقه   مورد مطالعه در استان تهران    
 ه شهرستان تابعـ ۷و) ۶،۱ ،۷ ،۹ ،۱۳ ،۱۴ و۱۷ يمناطق آموزش (
ار و يم، شـهر  يکـر  ، رباط يبالغ، شهرر  شهر، ساوج  اسالم کرج،(

 يهــا نمونــه. خــاب شــدند انتيصــورت تــصادفبــه ) نيورامــ
 بودنـد   يي اول راهنما  ي  دورهآموز   دانش ۱۸۶۲ شامل   پژوهش،

 ) نفـر  ۸۹۸(  کنترل و) ر نف ۹۶۴( شيدر قالب دو گروه آزما     که
 ي   دو مدرسـه   ، آموزشـي  ي   هـر منطقـه    از .وارد مطالعه شـدند   
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پسرانه و  ي  دو مدرسه وپسرانه و دخترانه براي گروه آزمايشي  
 .انتخـاب شـدند   يل بـه طـور تـصادف   دخترانه براي گروه كنتر  

 نفر تقليـل   ١٨٢٢آزمون به     پس ي  آموزان در مرحله   انشتعداد د 
بـه ويـژه     مورد بررسـي     ي   منظور بررسي دقيق نمونه     به .يافت

 بـه تحليـل آمـاري    آزمـون،  شي پـ ي  در مرحلهها  همگني نمونه 
گروه كنترل و آزمايش پرداخته      مهم دو    يها   شاخص برخي از 

غيرهاي  كه هر دو نمونه به لحاظ مت       داد  تحليل نتايج نشان   .شد
ـ      داري را  يمورد نظر در اين پژوهش يكسان بوده و تفاوت معن

 با استفاده از آزمون مجذور      .اند  آزمون نداشته      پيش ي  در مرحله 
ي به بررسي تفاوت دو گروه از نظر متغير جنسيت پرداخته           كا

ـ   دست آمده حاكي از عـدم     ه ب ي  شد كه نتيجه     دار يتفـاوت معن
يي هـا  مهارت و كنترل به لحاظ دو گروه آزمايش. دو گروه بود  

مورد  زي نداشتندي زندگي ها مهارت ي كه پيش از اجراي برنامه
تفـاوت    حاصل حـاكي از عـدم      ي  كه نتيجه  تحليل قرار گرفتند  

بزار سنجش اين پژوهش تحت عنـوان      ا .دار دو گروه بود    يمعن
االت ؤتركيبـي از سـ    ،  » تندرستي و رفتار سـالم     ي  نامه  پرسش«

 -سـالمتي  يـابي   زمينـه ي نامـه   االت پرسش ووسدموگرافيك و   
 دكتـر  ي تهيـه شـده بـه وسـيله    (ي زنـدگي  هـا  مهارتآموزش  
 اخير از طريق مكاتبه با دكتـر        ي  نامه  پرسش .باشد   مي )بوتوين

 ي دارا  فـوق  نامـه  پرسش .بوتوين در اختيار محقق قرار گرفت     
ــ ــهي در زمياالتؤس ــزاني ن ــوردار مي ــشي برخ ــوزان از  دان  آم

 ي   دربـاره  هـا   آن  و نگرش  اتاطالعزان  ي م ،ي زندگي اه مهارت
 پـس از  نامـه     يـن پرسـش    ا .باشد ي م ساير موادمخدر  سيگار و 

  روان بـودن    نهايي جهـت بررسـي     اتاصالحاعمال    و ترجمه
 نفـــر از ٣٠ ير رو بـــ،االتؤ ســـ و ســـهولت دركهـــا واژه

 . شـد  اجـرا  يي مدرسه راهنمـا   ايي يك آموزان اول راهنم    دانش
ـ  هـر   يخ محاسبه شـده بـرا     کرونبا  يآلفا  يهـا  اسيـ ک از مقي

ــش ــه   پرسـ ــدنامـ ــاره  :از  عبارتنـ ــرش دربـ ــي نگـ   گاري سـ
) شيحـش علـف و    (جوآنا   ي، مار ۷۱/۰ يالکل ، مشروبات ۷۱/۰
، I۹۰/۰  امتنـــاع مـــواديهـــا ، مهـــارت۷۶/۰اک يـــتر، ۵۸/۰

ـ      II ۷۹/۰امتنـاع مـواد      يها مهارت ، ۶۹/۰ ي، ابـراز وجـود کل

، کنتـرل   ۵۵/۰غـات   ي برابـر تبل   ، مقاومت در  ۸۱/۰ يريگ ميتصم
نامه   ن پرسشيا در .۷۰/۰گران، ي و ارتباط با د۷۰/۰ت، يعصبان
 اطالعات يال براؤ س۱۰ سنجش نگرش، يال براؤ س۲۰ تعداد
   مهارت امتنـاع از مـصرف مـواد،        يال برا ؤ س ۹  مواد، ي  درباره

ــ۱۰ ــراؤ س ــود،  يال ب ــراز وج ــ۵ اب ــراؤ س ــارت يال ب  مه
غـات،  ي مهارت مقاوت در برابر تبل     يال برا ؤ س ۴ ،يريگ ميتصم

رت ا مه يال برا ؤ س ۴ و   تيت کنترل عصبان  رمها يال برا ؤ س ۸
 ي بـرا يگـذار   نمـره ي نحـوه .  ارتبـاط وجـود داشـت     يبرقرار

  بـود کـه  يا  سنجش اطالعات و نگـرش بـه گونـه     يها اسيمق
شتر دربـاره مـواد و نگـرش    ي اطالعات بي کمتر به معنا  ي  نمره
ـ  پـس از خر  بعـد، ي در مرحله .ستنسبت به مواد اتر   يمنف  دي

بـا  ،  ني دکتـر بوتـو    ي   نوشـته  ي زنـدگ  يهـا  مهارت ي  مجموعه
ن مجموعـه  يق اي به ترجمه و تطب    يک گروه کارشناس  يل  يتشک

ـ نـد تطب  يآرف .اقدام شد  نـات و  يتمر هـا،  ر مثـال ييـ ق شـامل تغ   ي
ـ  جد يها  و نوشتن بخش   يف خانوادگ يتکال سـپس از   .د بـود  ي

ــد ــهر ۱۴ران يمـ ــه در شـ ــران و  مدرسـ ــه در ۱۴تهـ  مدرسـ
ـ  يکارگـاه  تهران دعوت به عمل آمد تا در         يها شهرستان ک ي

 فـوق و    ي  س مجموعـه  ي تدر ي   با نحوه  ييروزه به منظور آشنا   
. نـد ي پژوهش و اهداف آن شرکت نما     يلن چارچوب ک  يهمچن

   آزمــون شي پــي  در مرحلــههــا نامــه  ان پرســشيــ مجري هيــکل
 يها گر در شهرستان   پرسش ۳و   گر در شهر تهران      پرسش ۳(

  .گرفتند  جداگانه مورد آموزش قراريا در جلسه) تهران
آزمون بـدون    شي پ ي  آموز در مرحله    دانش ۱۸۶۲ بين ترت يبه ا 

ـ از پا پـس    .پاسـخ دادنـد    هـا  نامـه  پرسـش  ذکر نام خود به    ان ي
 ،شيآزمـا گـروه  ران مـدارس   ي مد ي  هيآزمون، کل  شي پ ي  مرحله

   . را شـروع کردنـد     ي زنـدگ  يهـا   مهـارت  ي  آموزش مجموعـه  
آموزان گروه کنتـرل     آموزش، دانش  ي   ماهه ۵/۱ ي   دوره يدر ط 

 ي  اتمام دورهبا.  معمول خود شرکت کردنديها سفقط در کال
ـ آموزش مجددا کل   نامـه   بـا همـان پرسـش     آمـوزان     دانـش  ي  هي

   .گرفتنـــد  قـــراريســـرمـــورد بر آزمـــون، شيپـــ ي مرحلـــه
ــا اســتفاده از   دادهي هيــت کليــدر نها   ي تــيآمــار آزمــونهــا ب
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  .گرفتنـد  قرار مورد تجزيه و تحليل    وابسته هاي مستقل و   گروه
  
  ها افتهي

 ي مــورد مطالعــه در مــدت اجــراي  نمونــه١٨٦٢ن ياز بــ     
بـت  يها به علل مختلف از جملـه غ    نمونه درصد   ١/٢پژوهش،  

  .)١جدول ( آزمون حذف شدند  پسي در کالس در مرحله
  

  آموزان توزيع فراواني دانش: ١جدول 
  

  گروه آزمايش  ٤٩٦  پسر
  ٤٦٨  دختر
  ٤٥٦  پسر

  آزمون پيش
  گروه کنترل

  ٤٤٢  دختر
  ٤٧٠  پسر

  گروه آزمايش
  ٤٦٢  دختر
  ٤٦١  دختر

  آزمون پس
  گروه کنترل

  ٤٢٨  پسر
  

ــ در. ــصوص تـ ــهأخـ ــارتي ثير برنامـ ــوزش مهـ ــاي   آمـ   هـ
   مــواد مخــدر، ي دربــارهآمــوزان  اطالعــات دانــش زنــدگي بــر

اطالعـات دو گـروه     دهـد کـه      ج به دست آمده نـشان مـي       نتاي
  آزمون بـا يكـديگر تفـاوت      پيشي در مرحله  آزمايش و كنترل  

ــ ــس از  يمعن ــي پ ــتند ول ــهدار نداش ــوزش ي اجــراي برنام  آم
، ميــانگين اطالعــات دو گــروه تفــاوت هــاي زنــدگي مهــارت

ــ ــدا کــرده اســت يمعن    از طــرف ديگــر.)٢ل جــدو( داري پي
 ي آمــوزان در مرحلــه  اطالعــات دانــشبــا ايــن کــه ميــانگين

 گـروه   ي  کند، اما آزمون تي وابـسته      آزمون افزايش پيدا مي    پس
ــي  ــزايش معن ــن اف ــه اي ــشان داد ک   .باشــد دار نمــي آزمــايش ن

  مـواد  ي  آموزان دربـاره   در گروه کنترل ميانگين اطالعات دانش     
   .)>٠٥/٠P(داري کاهش يافت  مخدر به طور معني 

  
 ي مرحله  مواد مخدر دري آموزان درباره نش اطالعات دا:۲جدول 

  آزمون آزمون و پس پيش

* ٠٥/٠P<  
  

   ي  فـي دربـاره   واکنشي همراه بـا ارزيـابي مثبـت يـا من           نگرش
ــرک   ــک مح ــدي ــي    مانن ــک ش ــل، ي ــک عم ــرد، ي ــک ف    ي

گويند كـه معتـاد    ويسون و نيل مي اد. )١٥( استيا يک مفهوم    
 ي  شدن يك فرآيند تدريجي است كه با نگرش مثبـت دربـاره           

 آزمون به    پيش ي  دو گروه در مرحله    .)١٦( دشو  مواد شروع مي  
ــاره  ــرش دربـ ــاظ نگـ ــوادي لحـ ــديگر     مـ ــا يكـ ــدر بـ   مخـ

  آزمــون  پــسي داري نداشــتند ولــي در مرحلــه يمعنــتفــاوت 
ـ   . دار شد ي دو گروه معن هاي تفاوت ميانگين   كـه  يبـه ايـن معن

گروه آزمايش در مقايسه با گـروه كنتـرل بعـد از شـركت در                
 تـر بـه مـواد     زندگي نگرش منفـي    ي  ها  آموزش مهارت  ي  دوره

  در حـالي كـه نگـرش گـروه كنتـرل      . مخدر پيدا كـرده اسـت     
ــ  ــد از گذش ــاه،بع ــر  ت دو م ــيتغيي ــت   معن ــرده اس   داري نک

  ).٣جدول(
  

  

  آزمون  آزمون و پس در پيش كنترل به لحاظ نگرش به مواد مخدر گروه آزمايشي و  دوي مقايسه :۳جدول 
  

 P  انحراف معيار  ميانگين  
  آزمون پيش  ٩٨/١٢  ٦١/٣٦  گروه آزمايشي 

  ١/١٤  ٥٦/٣٧  گروه كنترل
١٧٥/٠  

  ٠٠٨/٠  ٥٧/١٤  ٩٥/٣٤  گروه آزمايشي  آزمون پس
    ٠٤/١٥  ٩٦/٣٦  گروه كنترل  

 

ميانگين   
  انحراف معيار  اطالعات

  ٨٧/١  ٩٨/٣  گروه آزمايشي 
  پيش آزمون

  ٨٢/١  ٩٤/٣  گروه كنترل
  *پس آزمون  ٠١/٢  ٨٣/٣  گروه آزمايشي

  ٠٧/٢  ٢٣/٤  گروه كنترل
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   .)٤جدول ( دا کرده استيز تفاوت پي ني زندگيها مهارتن نمـرات دو گـروه از نظـر        يانگي نشان داد که م    ي آمار يبررس
  

  )آزمون آزمون و پس شي پي مرحله( ي زندگيها  و کنترل در مهارتشي دو گروه آزماي سهي مقا:۴دول ج
  

  P اريانحراف مع  نيانگيم   افرادتعداد  گروه آزمون  

  آزمون شيپ  ۲۶/۲  ۷۴/۶  ۸۲۰  شيآزما
  ۳۴/۲  ۷۳/۶  ۷۶۷  کنترل

۸۹۹/۰  

  ۲۳/۲  ۴۸/۶  ۷۴۳  شيآزما
  يريگ ميتصم

  آزمون پس
  ۳۶/۲  ۵۷/۶  ۶۶۹  کنترل

۴۵۳/۰  

  آزمون شيپ  ۴۵/۵  ۳۵/۱۵  ۸۲۲  شيآزما
  ۶۵/۵  ۴۵/۱۵  ۷۳۷  کنترل

۷۳۵/۰  

  ۸۱/۵  ۴۳/۱۴  ۷۵۵  شيآزما
ت و يکنترل عصبان

  اضطراب
  آزمون پس

  ۲۷/۶  ۳۶/۱۵  ۶۹۳  کنترل
۰۰۴/۰  

  آزمون شيپ  ۸۷/۲  ۷۹/۶  ۸۴۶  شيآزما
  ۹۸/۲  ۸۸/۶  ۷۸۷  کنترل

۵۲۸/۰  

  ۰۷/۳  ۶۷/۶  ۷۹۹  شيآزما
 ارتباط با يبرقرار

  گرانيد
  آزمون پس

  ۲۴/۳  ۲۹/۷  ۷۲۶  کنترل
۰۰۰۱/۰  

  آزمون شيپ  ۵۹/۲  ۰۴/۱  ۹۲۵  شيآزما
  ۴۳/۲  ۹۶/۰  ۸۶۰  کنترل

۵۰/۰  

  ۳۱/۲  ۸۱/۰  ۹۰۴  شيآزما
  امتناع از مصرف مواد

  آزمون پس
  ۹۰/۲  ۰۷/۱  ۸۵۴  کنترل

۰۳/۰  

  آزمون شيپ  ۷۱/۵  ۴۶/۸  ۷۶۵  شيآزما
  ۵۸/۵  ۲۶/۸  ۷۲۲  کنترل

۵۰/۰  

  ۱۵/۶  ۲۲/۶  ۸۲۳  شيآزما
 با ييارويمقاومت و رو

  دنيگار کشيس
  آزمون پس

  ۱۶/۶  ۹۵/۶  ۷۶۵  کنترل
۰۱/۰  

  آزمون شيپ  ۵۷/۷  ۱۶/۲۲  ۸۳۱  شيآزما
  ۹۰/۶  ۹۹/۲۱  ۷۷۴  کنترل

۶۲۵/۰  

  ۹۸/۸  ۵۳/۲۰  ۸۲۸  شيآزما
  ابراز وجود

  آزمون پس
  ۹۲/۸  ۱۵/۲۲  ۷۸۵  کنترل

۰۰۰۱/۰  

  آزمون شيپ  ۵۸/۳  ۹۳/۸  ۸۶۹  شيآزما
  ۸۱/۳  ۸۶/۸  ۸۰۳  کنترل

۷۳/۰  

  ۳۰/۴  ۳۱/۸  ۸۵۲  شيآزما
  غاتيمقابله با تبل

  آزمون پس
  ۳۲/۴  ۷۸/۸  ۷۹۷  کنترل

۰۲/۰  

 
ــصميم  ــارت ت ــرل در مه ــشي و كنت ــروه آزماي ــري در  دو گ  گي

 
داري نداشتند و اين وضعيت   يآزمون تفاوت معن     پيش ي  مرحله
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 آمـاري    تحليـل  .مانـده اسـت    آزمون نيز بـاقي      پس ي  در مرحله 
 دهد كـه   گروه آزمايش نشان مي   گروهي   تکميلي ميانگين درون  

هـاي    مهـارت ي از شـركت در دوره    ايـن گـروه پـس        ميانگين
آمـوزان گـروه       يعنـي دانـش    ،دار كرده است   يزندگي تغيير معن  

 تغيير ميزاناين اما اند    آزمايش موفق به كسب اين مهارت شده      
آزمـون تـا       پـيش  ي  با توجه به تغييرات گروه كنترل از مرحلـه        

سبب به وجود    نبوده است كه     اندازهآن   به   آزمون   پس ي  مرحله
دو گروه آزمـايش و      .شودي بين دو گروه     دار ير معن تغيين  دآم

 کنتــرل آزمــون بــه لحــاظ مهــارت  پــيشي كنتــرل در مرحلــه
ـ    عصبانيت و اضـطراب    ولـي در    ،داري نداشـتند   ي تفـاوت معن

دار شـده اسـت بـه ايـن          يآزمون اين تفاوت معن      پس ي  مرحله
 كه گـروه آزمـايش موفـق شـده اسـت ايـن مهـارت را                  يمعن

ـ        در حالي  ،بياموزد داري نداشـته    ي كه گروه كنترل تفـاوت معن
در مهارت برقراري ارتباط دو گروه آزمايش و كنترل در    .است

داري ندارند ولـي   يآزمون با يكديگر تفاوت معن      پيش ي  مرحله
ـ            پـس  ي  در مرحله  دار پيـدا    يآزمـون بـا يكـديگر تفـاوت معن

دهـد كـه تفـاوت بـه           نشان مي   آماري تکميلي   تحليل .اند  كرده
 تغيير حاصل در گروه آزمـايش، ناشـي از   با وجودآمده وجود  

 كـه گـروه   يبه اين معن  . بدتر شدن وضعيت گروه كنترل است     
كنترل به لحاظ اين مهارت، دچار افت شده است و لذا تفاوت    

آزمـون ناشـي از افـت گـروه           پـس  ي  به وجود آمده در مرحله    
  . كنترل به لحاظ اين مهارت است

 و از نظر مهارت امتناع مصرف مواد  و كنترل    دو گروه آزمايش  
آزمون با يكديگر تفاوت نداشتند ولي         پيش ي   در مرحله  گاريس

ـ    اآزمون دو گروه ب     پس ي  در مرحله  دار  ييكـديگر تفـاوت معن
ـ    .اند  داشته    موفـق بـه كـسب     كـه گـروه آزمـايش      يبه اين معن

در  ، بـه لحـاظ مهـارت ابـراز    دو گـروه  .شـود  اين مهارت مـي   
ــ آزمــ شيپــ ي مرحلـه   در ي نداشــتند ولــيدار يون تفـاوت معن
ـ آزمون ا  پسي  مرحله ـ  ي مهـارت   در .دار اسـت  ين تفـاوت معن

 با يكديگر   آزمون   پيش ي  دو گروه در مرحله   ،  غاتيمقابله با تبل  
ــ ري نداشــتند ولــي پــس از اجــراي آمــوزش اد يتفــاوت معن

ـ عي .دار شده است   يتفاوت معن ن  يا ،ي زندگي ها مهارت  آن  ين
   موفق به كسب مهـارت مقابلـه بـا تبليغـات            گروه آزمايش که  

  .شده است ولي در گروه كنترل تغييري به وجود نيامده اسـت           
  

  بحث
حفظ در ي زندگي   ها مهارت آموزش   ي  به طور كلي برنامه        

 اما موفق بوده است مواد مخدر ي  درباره آموزان  دانشاطالعات  
ـ  هرچنـد م   .ش دهـد  ينتوانست اطالعـات آنـان را افـزا         نيانگي

ـ  يکـد يش و کنتـرل بـا   ينمرات گروه آزما  دار  يگر تفـاوت معن
 مشخص کـرد  يل آمار يحلگونه که ذکر شد ت      همان  اما ،داشتند

 نداشته است   يدار ي معن يگروه ش تفاوت درون  يگروه آزما كه  
.  اطالعاتش کمتر شده اسـت     ي  دار ي معن طورگروه کنترل به     و
 آن كـه     اول  از دو عامـل باشـد،      يتوانـد ناشـ    يت م ين وضع يا

ممكن است مدرسان ايـن درس در انتقـال درسـت مفـاهيم و       
كـه    دوم آن .  نبودنـد   موفـق  هاي مربوط به فصل سـيگار      بحث

 از كتـاب  يات الکلـ شايد با حذف دو درس حشيش و مشروب 
ه يــامكـان بحـث و ارا   بـراي مدرسـان   ،ي زنـدگي هـا  مهـارت 

ـ  آثار مـصرف حـشيش و مـشروب     ي  اطالعات درباره   يات الکل
، در شـد گونه كه مـشاهده   ين حال همانبا ا  .بوده است فراهم ن 

 شاهد افزايش اطالعات هستيم ولي نـه در حـد         گروه آزمايش 
 اين برنامه از    بودن دهكنن نقش محافظت تواند به    يم كه دار يمعن

 مباحث كالسي رغم کم بودن يعل ،آموز  دانشاطالعات موجود
 اين اسـت  گريد ي نكته. اشاره کند ، مستقيم اطالعاتي هيو ارا 

، دهـد  كه گروه كنترل به تدريج اطالعات خود را از دست مـي     
هـا   و مـرور آن   اطالعات  استفاده از      عدم در علت اين امر  د  يشا
ـ ادر  ) به دليل نبودن فرصت براي بحـث و گفتگـو         (  گـروه ن  ي

 ي زنـدگ  يهـا   آمـوزش مهـارت    ي   برنامـه  ن حـال  ي در ع  .باشد
 يمـواد مخـدر منفـ     آموزان را نسبت بـه       توانست نگرش دانش  

ـ ن) ۱۷(و همكـار     يدر پژوهش باقر   ري اخ ي افتهي .سازد ز بـه   ي
 ي زنـدگ  يهـا  نقش آموزش مهارت  اخير   قيدر تحق  .دست آمد 

 نسبت به مواد مخدر و عزت نفـس       ن بر دانش و نگرش    يبوتو
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ـ  ج حاصـل از   ي نتـا  يبر مبنـا  .  شد ي بررس ها آن آزمـون و    شي پ
 ي  مجموعـه  ياجـرا  کـه    هين فرض يا ،آزمون با گروه کنترل    پس

موزان نسب  آ ر نگرش دانش  يي بر تغ  ي زندگ يها آموزش مهارت 
ـ أثر اسـت، مـورد ت     ؤبه مواد مخدر مـ     ج ي نتـا  قرارگرفـت و   ديي

ـ    يدر نگـرش گـروه آزمـا      را   يدار يرات معن ييتغ ه ش نـسبت ب
 ي  برنامـه  .)>۰۰۱/۰P( کنترل نـشان دادنـد     هوآموزان گر  دانش

ــارت ــوزش مه ــوزش  آم ــدگي در آم ــاي زن ــاره ــا  تمه ــه ه ب
ايـن موفقيـت در برخـي از         . موفق بوده است   زي ن آموزان  دانش

ـ مكـه    ها به صورت كامل بوده اسـت يعنـي آن          مهارت ن يانگي
آزمـون بـه     پيشي  از مرحله  گروه آزمايش آموزان   ات دانش رنم

كنترل دار كرده است ولي گروه  يآزمون تغيير معن     پس ي  مرحله
امتناع از مصرف مواد،  يها ترمها( دار نداشته است  يتغيير معن 

 ،هـا  و در برخي ديگر از مهارت)  تبليغاتباابراز وجود، مقابله    
ــايش ــدر گــروه آزم ــر معن ــده اســت   ي تغيي ــه وجــود آم   دار ب

قـدر     ولي اين تغيير به لحاظ آماري آن      ) گيري  مهارت تصميم (
ـ           ي دار در مرحلـه  يقوي نبوده است تـا منجـر بـه تفـاوت معن

ايـن احتمـال وجـود دارد كـه          جا نيـز    در اين  .آزمون شود   پس
 تـدريس   بـراي اولـين بـار      مدرس به دليل آن كه اين درس را       

 .نموده است در انتقال مفاهيم توانايي كـافي را نداشـته اسـت            
 هـر چنـد در      ،البته در مهارتي نظير مهـارت برقـراري ارتبـاط         

 ايـن   اند ولي   دار داشته  يآزمون دو گروه تغيير معن       پس ي  مرحله
 نبـوده اسـت   در گـروه آزمـايش  ر ييتغدار به دليل   يعنتفاوت م 

دار شده  يرت دچار افت معنابلكه گروه كنترل به لحاظ اين مه  
 )۱۸( نن و همکـارا   يبا پژوهش بوتو  ن پژوهش   يج ا ينتا .است
انجـام  ) ييدوم راهنمـا ( آموزان کـالس هفـتم      دانش يوررکه ب 
ــت،شــد ــسو اس ــژوهش نر آد.  هم ــن پ ــز مي ــات ي زان اطالع
 يهـا  آموزان پـس از شـرکت در دوازده جلـسه مهـارت            دانش
ـ    يزندگ  و انتظـارات و     دا کـرد  يـ ش پ ي افـزا  يدار ي به طرز معن

گار و  يوع مصرف سـ   يزان ش ي م ي  نان درباره  آ ي ذهن يها برآورد
 )۱۳(ل ي پـژوهش سـ  . اصالح شد خودلمواد در گروه همسا

 مواد و ي ش دانش دربارهين برنامه بر افزا ي ا ي از اثربخش  يحاک

.  مناسب به منظور مقابله با مصرف مواد بود        يها سب مهارت ک
 عـالوه بـر     شيآزمـا آمـوزان گـروه      ز دانـش  ين پژوهش ن  يدر ا 
 يريـ گ مير از مهـارت تـصم    ي مواد، به غ   ي  ش دانش درباره  يافزا

. ها شدند ر مهارتي مطلوب موفق به کسب سا   يکردن، به شکل  
 يور بـــر )۱۹( گـــري دين و همکـــاران در پژوهــش يبوتــو 

ـ    و با اسـتفاده از روش      آموزان کالس هفتم   شدان / آزمـون  شيپ
وه رآمـوزان گـ    کـه دانـش    افتنديجه دست   ين نت يآزمون به ا   پس

 ي زنــدگيهـا   آمـوزش مهـارت  ي  جلـسه ۱۵ کـه در  شيآزمـا 
 ، مـواد ي   دربـاره  اطالعاتـشان  ، نـه تنهـا مقـدار      شرکت کردنـد  

 يهن ذيها انتظارات و برآورد بلکه ،پيدا كرد يدار يش معنيافزا
گار و مـواد در گـروه    يوع مـصرف سـ    يزان شـ  ي م ي  آنان درباره 

 يهـا   مهـارت يهمسال خود اصالح شد و توانـستند بـه خـوب    
ـ اکثرن حـال    يدر عـ   .رنـد يز فراگ ي را ن  ي و ارتباط  يفرد نيب ت ي

 ، ساله۳ يريگي پي ک دورهي پس از شيآزماآموزان گروه  دانش
 ي الکلـ  ش و مـشروبات   يگار، حش يکماکان اظهار داشتند که س    

ـ أها در ت   افتهين  يا .کنند يمصرف نم  ـ  يد نتـا يي  يج پـژوهش فعل
ــو .اســت ــر د) ۲۰ (ن و همکــارانيبوت ــشي  يک طــرح پژوه
 پژوهش خـود  ي با اجرا يداني م ي   کنترل شده  يني بال ييکارآزما

بـه  آمـوز کـالس هفـتم         دانش ۶۰۰۰ يور  و بر   مدرسه ۵۶در  
ـ   که دانش ين معن يبه ا  .افتندي دست   يج مشابه ينتا  کـه  يوزانآم

ـ  ي در طـ   ي زنـدگ  يها  آموزش مهارت  ي  در برنامه   ي ک دورهي
آمـوزان   تر از دانش   درصد کم  ۴۴ ، شرکت کرده بودند   سه ساله 

 مصرف کرده   يش و مشروبات الکل   يار، حش گي س ،گروه کنترل 
  از   عبارت بودند رگذاريثأ ت يها ريز متغ ين پژوهش ن  يدر ا . بودند

مقاومـت در     ي امتنـاع،  ها مهارتابراز وجود،      دانش و نگرش،  
 ، ارتبـاط  ي برقـرار  يها مهارت  ،کنترل اضطراب  ،غاتيبرابر تبل 

در ) ۱۲ (ن و همکــارانيبوتــو .لهأحــل مــس گيــري و تــصميم 
  آمـوزان  ن دانـش  يهمـ  يريـ گيگر کـه بـه منظـور پ       يپژوهش د 

هنوز هم  افتند که   يه انجام داد، در   ي اول يابي سال پس از ارز    ۵/۶
ــم ــش ي ــواد در دان ــصرف م ــوزان زان م ــه يآم ــه در برنام  ي  ک

کمتر از گـروه کنتـرل       بودند،   ه شرکت کرد  ي زندگ يها مهارت
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 آثـار   يک مطالعه به بررسـ    يدر  ) ۲۱(نگر و همکاران    يزول .بود
 ييهـا و توانـا     نگـرش  ، بـر دانـش    ي زندگ يها آموزش مهارت 

 سـالم   ي در انتخاب سبک زندگ    ييآموزان مدارس راهنما   دانش
 کـه   يآموزان هش نشان داد که دانش    ن پژو ي ا ي جهينت. پرداختند
 شرکت کرده بودند در     ي زندگ يها  آموزش مهارت  ي  در برنامه 

 .دنديکش يگار مي که شرکت نداشتند، کمتر سييها سه با آن  يمقا
ــر ــارانيفيگ ــدر  ن و همک ــهي ــ ي طــولي ک مطالع ــالهي   ک س

 ي بر نوجوانان شـهر    ي زندگ يها  مهارت ي   اثر برنامه  يبا بررس 
ــه ــاي و از طبق ــاع يي پ ــان در معــرض خطــر(ن اجتم   )نوجوان

ـ  کـه در ا يجه گرفتند، نوجوانـان   ينت ن برنامـه شـرکت کردنـد    ي
ــ  ــه گــروه شــاهد کمتــر س   دند و کمتــر از يگار کــشينــسبت ب

 طـور   بـه  و مصرف چند ماده    ينشاقت، مواد اس  يمشروبات الکل 
 . )۲۲( استفاده کردندهمزمان 

ــن يمحمــدخاندر پــژوهش  ــدي مبنــيز شــواهدي ــر اثرمن  ي ب
 بر کاهش مـصرف مـواد بـه دسـت آمـده             يگ زند يها مهارت
ــا مطالعــهيو. اســت ــواد در ي مــدل ســاختاري  ب  مــصرف م

 يهـا  نوجوانان در معرض خطر، نشان داد که آموزش مهـارت         
ــييــ تغيزنــدگ ــ در تمايدار ير معن ــه مــصرف ي ــان ب  ل نوجوان

ــر   ــل خط ــواد و عوام ــرد  م ــقب  ازيســاز ف  ل خودپنــداره، ي

، کانون کنتـرل    ياعم اجت يها د و مهارت   کنترل خو  يها مهارت
 . )۲۳( کنند يم جاديگرش نسبت به مواد، انو 

  گيري يجهنت
ــه      ــوزش ي مجموع ــارت آم ــکل   مه ــدگي در ش ــاي زن   ه

هـاي مـورد نظـر       يافته فعلي خود، قابليت انتقال مهارت      انطباق
سازندگان اين مجموعه را به منظور پيشگيري از مصرف مـواد      

کيـد دارد  أگونه که بوتوين نيـز بـر آن ت      ل همان دارد، با اين حا   
ـ    درهاي ارزشمندي    هرچند تالش  ثير مـداخالت   أخـصوص ت
هاي واسط،  سازوكارشناسايي   متغيرهاي واسط و   پيشگيرانه بر 

 هـاي بيـشتري نيـاز       ولي هنوز به پژوهش    صورت گرفته است  
تـوان   به دليل مقطعي بـودن ايـن طـرح پژوهـشي نمـي            .است

ها بر پيشگيري يا      لند مدت آموزش اين مهارت    ي تأثير ب    درباره
  آمـوزان ايرانـي،     كاهش ميزان مصرف مـواد مخـدر بـر دانـش          

هاي متعدد حـاكي از آثـار        البته پژوهش . اظهار نظر قطعي كرد   
با اين حال به     .مثبت اين برنامه در كاهش مصرف مواد هستند       

  منظــور بررســي آثــار بلندمــدت ايــن برنامــه در تغييـــر      
ش مصرف مواد بايد تحقيقات طولي انجام شود و         رفتار و کاه  

اي  هاي پيـشگيرانه    برنامهدر   ، بوتوين معتقد است   گونه که  همان
   وهنــد، جلــسات مكمــلد كـه نوجوانــان را هــدف قــرار مـي  

  راهنمـايي  ي      بايـد در طـي دوره      هـاي زنـدگي    تقويتي مهارت 
  . دبيرستان ادامه يابندي هاي اوليه يا سال
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Background and Objective: The life skills approach is of great importance and has a strong theoretical and 

research background in prevention of drug consumption. Based on this approach, a “Life skills Training” 

package has been developed by Dr Botvin. The present study was designed to evaluate the effect of this 

package on the school children.  

Materials and Methods: A total of 1862 secondary school students (male and female) were randomly 

selected from Tehran province. They were divided into two groups, including experimental and control 

groups. The experimental group was participated in life skills training course but the control group did not. 

The two groups were consequently compared with regard to their awareness, attitude and life skills about 

drugs, using “Healthy Behavior Questionnaire”. The T-test was used for the statistical analysis. 

Results: The post-test mean scores with concern to increasing the information and changing the attitudes and 

skills about drugs in the experimental group were significantly different from those of the pre-test mean 

scores. 

Conclusion: The results indicated that the “life skills training” package, as a psychological intervention tool, 

can play an important protective role in increasing information and improving attitude and skills in students 

in favor of drug using avoidance. It is expected to decrease drug use in further years due to the long term 

effects of the training programs. However, it is recommended to design a longitudinal study in order to 

evaluate the long term impacts of such interventional training programs on drug using behaviors. 
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