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Abstract
Background and Objective: With the onset of adulthood, the rate of high-risk
behaviors in individuals rises. Research has shown that preventive training schedules
reduces the incidence of high-risk behaviors. The purpose of this study was to investigate
Effectiveness of Drug Use and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
Prevention Package on Drug Use and High Risk Behaviors Reduction among College
Students of Islamic Azad University, Roudehen Branch.
Methods: The study sample was composed of all students in different grades. The
sampling method of research had two stages. First, 384 students were selected according
to Krejcie and Morgan chart, using stratified random sampling method; they answered
to Risky Behaviors questionnaire. Then 15 participants were randomly assigned to the
experimental group and 15 participants to the control group. Using risky behavior
questionnaire a pre-test was performed for both groups. Then the experimental group
participated in 12 session (each session 90 minutes) of drug use and Acquired Immune
Deficiency Syndrome prevention workshop; the control group remained on a waiting
list. At the end of training sessions and one month follow up, both groups were tested
again. Data was analyzed using repeated measures design.
Results: The results showed that the variable scores of tendency to drug use,
sexual risk behaviors, anti-social behavior and suicidal thoughts in the post-test and
follow-up in experimental group was significantly lower than the control group. So we
can conclude that the training package of drug use and AIDS prevention and prevention
is effective in drug use and risky behavior reduction.
Conclusion: It can be concluded that the drug use and acquired immune deficiency
syndrome Prevention Package can be effective in reducing drug use and high-risk
behaviors.
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مقالۀ پژوهشی

اریان

اثر بخشی بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی ()AIDS
بر کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر در دانشجویان
معصومه بهبودی ،1محسن احمدی طهور سلطانی
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مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است .جامعۀ آماریِ پژوهش حاضر را کلیۀ دانشجویان
دانشگاه آزاد واحد رودهن تشکیل میداد .شیوۀ نمونهگیری پژوهش حاضر دومرحلهای بود .در ابتدا تعداد
 384نفر دانشجو طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونهگیری طبقهای نسبی از بین دانشجویان
دانشکدههای مختلف انتخاب و به پرسش نامۀ رفتارهای پرخطر پاسخ دادند .پس از وارد کردن نمرات در
نرمافزار  ،SPSSتعداد  30نفر از کسانی که باالترین نمرات را در این مقیاس بهدست آوردند ،برای شرکت
در پژوهش انتخاب شدند .سپس بهطور تصادفی  15نفر را در گروه آزمایش و  15تن دیگر را در گروه
کنترل قرار دادیم .از هر دو گروه ابتدا پیشآزمون با استفاده از پرسشنامۀ رفتارهای پرخطر بهعمل آمد.
سپس گروه آزمایش  12جلسه و هر جلسه  90دقیقه در کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و
سندرم نقص ایمنی که بهصورت گروهی اجرا شد شرکت کردند و در این مدت گروه کنترل در لیست
انتظار باقی ماندند .در پایان جلسات آموزشی و پیگیری یکماهه از هر دو گروه آزمون گرفته شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از طرح اندازهگیریهای مکرر استفاده شد.

یافتهها:

نتایج نشان داد در متغیرهای تمایل به مصرف مواد ،رفتارهای پرخطر جنسی ،رفتارهای

ضداجتماعی و افکار خودکشی در مراحل پسآزمون و پیگیری نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
کاهش معنیداری داشت.
نتیجهگیری :میتوان نتیجهگیری کرد که بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و ابتال به AIDS
در کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر مؤثر است.
کلمات کلیدی :رفتارهای پرخطر ،سندرم نقص ایمنی اکتسابی ،مصرف مواد

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
علیرغم اینکه انتظار میرود تحصیالت دانشگاهی
بهدلیل افزایش سطح آگاهی ،توان فکری و موقعیت اجتماعی
از عوامل پیشگیریکننده در برابر آسیبهایی از قبیل
سوءمصرف مواد عمل کند ،ولی متأسفانه آمارها از گسترش

روزافزون مصرف و سوءمصرف مواد در بین جوانان دانشجو
حکایت میکنند Johnston .و همکاران ( )2008در بررسی
شیوع مصرف مواد در دانشجویان آمریکایی دریافتند که
 %82/4دانشجویان ،الکل و  %43/6سیگار مصرف میکنند
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علم شی
فصلنامۀ ی ژپهو ی

معصومه بهبودی و همکاران | اثر بخشی بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف مواد...

مصرفکنندۀ الکل هستند ( )2007( Di Pietro .)2به

است ( .)10روانشناسان به چند دلیل پیشگیری را بهتر از

بررسی فاکتورهای مرتبط با مصرف حالل و حشیش در

درمان میدانند :نخست آنکه اغلب بررسیها نشان میدهند
که میزان اثربخشی روشهای درمان اعتیاد چندان
امیدوارکننده نیست و اغلب با عودهای مکرر همراه است

دانشجویان دانشگاههای آمریکا و  %15از افراد غیردانشجو

دانشجویان پزشکی پرداخت ( .)3وی در این پژوهش که

 %17و مخدرها با  ،%3/86باالترین فراوانی را دارند (.)4

( .)11دوم آنکه ،برنامهها ی پیشگیری از سوءمصرف مواد در
ال بهصرفه هستند.
مقایسه با درمان اعتیاد از نظر هزینه کام ا
سوم آنکه ،برنامههای پیشگیری احتمال آسیبهای وخیم
دورۀ بزرگسالی را بهشدت کاهش میدهند ( .)12بهطور
کلی در حال حاضر سه راهبرد برای محدود کردن سوءمصرف
مواد در اغلب کشورهای جهان وجود دارد .1 :راهبرد قانونی
 .2راهبرد درمانی  .3راهبرد تربیتی ـ آموزشی ( .)7از

از طرف دیگر مصرف مواد بهعنوان عاملی برای افزایش
سایر رفتارهای پرخطر در نظر گرفته شده است .سوءمصرف
مواد در نوجوانان و جوانان بهطور همزمان با بسیاری از
رفتارهای پرخطر دیگر از قبیل فعالیت جنسی ،خشونت و

مهمترین فعالیتها در زمینۀ راهبرد تربیتی ـ آموزشی،
آگاهی دادن به افراد مختلف جامعه دربارۀ علل روی آوردن
به مواد ،تأثیر داروها ،خطرات بدنی و روانی ـ اجتماعی
استفاده از مواد را میتوان برشمرد .در حال حاضر بهترین
مکان برای انجام چنین برنامههای پیشگیرانه ،مراکز آموزشی

خودکشی رخ میدهد ( )5در پژوهشی Baskin-Sommers

مثل مدارس و دانشگاهها است (.)7

و  )2006( Sommersنشان دادند که مصرف الکل و
متاآمفتامین خطر خشونت ،داشتن شرکای جنسی چندگانه

موثرترین رویکردهای مبتنی بر پژوهش برای
پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان از نظریههای روانی
ـ اجتماعی نشأت گرفتهاند و عمدتاا بر عوامل خطرساز و
حفاظتکنندۀ روانی ـ اجتماعی که موجب شروع مصرف مواد

و روابط جنسی محافظتنشده را باال میبرد ( .)6آنها دلیل
احتمالی چنین رابطهای را اینگونه گزارش کردهاند که:
مصرف الکل و متاآمفتامین کارکردهای شناختی افراد را
مختل میسازند .همچنین در پژوهشی که  Rajaeو Bayazi
( )2005انجام دادند ،نتایج حاکی از این بود که مصرف باالتر
الکل با فروانی کمتر استفاده از کاندوم در رفتارهای جنسی،
داشتن رابطۀ جنسی زمانی که فرد تحتتأثیر الکل قرار
گرفته و داشتن شرکای جنسی باالتر ،همراه است (.)7
خوشبختانه در دو دهۀ گذشته پیشرفتهای معناداری در
ایجاد برنامههای مؤثر برای پیشگیری از مصرف مواد در
نوجوانان و جوانان رخ داده است .رویکردهای پیشگیرانه روی
عوامل خطرساز و محافظتکنندۀ مرتبط با شروع مصرف مواد
تمرکز میکنند و در این زمینه به آنها آموزشهایی میدهند.
اصوال پیشگیری از ابتالی افراد به سوءمصرف موادمخدر
آسانتر از درمان است ( .)8پیشگیری عبارت از به تأخیر
انداختن یا جلوگیری از شروع استفاده از مواد در جامعه است
( .)9یکی از روشهای پیشگیری از سوءمصرف مواد،

میشوند ،تأکید میکنند ( .)13یکی از رویکردهای مهم
پیشگیری ،رویکرد نفوذ اجتماعی است .پژوهشهای
انجامشده حاکی از آن است که مدلهای مبتنی بر نفوذ
اجتماعی ،بسیاری از اصول بنیادی برنامهای پیشگیری را در
هم ادغام کردهاند ( .)14از دیگر رویکردهای پیشگیری مؤثر،
برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی است .برنامۀ آموزش
مهارتهای زندگی یک مداخلۀ پیشگیرانۀ چندمؤلفهای
مبتنی بر رویکرد توانمندسازی روانی ـ اجتماعی است که بر
آموزش مهارتهای مقاومت در برابر مصرف مواد در
چهارچوب مدل آموزش مهارتهای فردی اجتماعی عمومی
تأکید میکند .این برنامه از طرف بسیاری از مؤسسههای
علمی و پژوهشی از جمله انجمن روانشناسی آمریکا ،مرکز
پیشگیری از سوءمصرف مواد و دفتر پیشگیری از جرائم و
بزهکاری نوجوانان ،بهعنوان مؤثرترین رویکرد پیشگیری
شناخته و تمجید شده است ( Fraguela .)15و همکاران
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روی نمونهای به حجم  456دانشجوی پزشکی انجام شد ،به
این نتیجه رسید که در میان این دانشجویان ،بعد از الکل،
تنباکو ،حشیش و حالل ،بیشترین فراوانی را داروهای
روانگردان دارند .در واقع این داروها از جمله داروهایی بودند
که در این پژوهش بیشتر تجزیهوتحلیل شدند.
 Zarrabiو همکاران ( )2009در پژوهشی تحتعنوان
شیوعشناسی مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه گیالن به
نتایج زیر دست یافتند :مصرف سیگار با  ،%26/39الکل با

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.114

( .)1پژوهش  )2005( Slutskeنشان داد که  %18از

آگاهسازی افراد از خطرها و مضرات موادمخدر و اصالح نگرش
افراد از مثبت به منفی نسبت به اعتیاد ،معتاد و موادمخدر

( )2002اثر برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی را  4سال
پیگیری کردند و دریافتند که میزان مصرف مواد در افرادی
که این آموزشها را دریافت کرده بودند ،بهطور معناداری

در کاهش تمایل به مصرف مواد و رفتارهای پرخطر
دانشجویان مؤثر است؟

کمتر از گروه کنترل است ( .)16بهطور کلی ،مطالعات زیادی
به بررسی اثربخشی برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی
پرداختهاند و کارایی این برنامه را نشان دادهاند ( .)17نتایج

 1389تهیه شده است ( .)18در این بسته سعی شده بعضی
مهارتهای مهم زندگی مثل مدیریت استرس ،مقابله با
احساسات و هیجانات ،حل مسئله ،ارتباطات و قاطعیت برای
استفادۀ دانشجویان و مطالبی مانند عوامل خطر و محافظ در
خانواده ،نحوۀ برخورد والدین با دانشجویان در مراحل
مختلف ،حل اختالف و بیان انتظارات برای استفادۀ والدین
دانشجویان و رفتارهای پرخطر جنسی و نحوۀ پیشگیری از
آنها پوشش داده شود .از آنجایی که طبق بررسیهای
بهعملآمده تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی بستۀ
آموزشی مذکور در کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آن
نپرداخته است .هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این
سؤال است :آیا آموزش بستۀ آموزشی «راهنمای پیشگیری
از مصرف مواد و ویروس نقص ایمنی انسانی در دانشجویان»

پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو مطالعات کاربردی،
از لحاظ روش جزو مطالعات آزمایشی (پیشآزمون ـ
پسآزمون ـ پیگیری با گروه کنترل) و از لحاظ شیوۀ
جمعآوری دادهها جزو مطالعات کمی است .جامعۀ آماری
پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دورۀ کاردانی ،کارشناسی
و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن تشکیل
میدادند که در نیمسال اول سال تحصیلی  1393-94در
دانشکدههای مختلف این دانشگاهها به تحصیل مشغول بودند
و تعداد تقریبی آنها نزدیک  15هزار نفر بود .در پژوهش
حاضر از شیوۀ نمونهگیری دو مرحلهای استفاده شد .در
مرحلۀ اول تعداد  384نفر دانشجو طبق جدول کرجسی و
مورگان ( )19و به روش نمونهگیری طبقهای نسبی از بین
دانشجویان دانشکدههای مختلف انتخاب و پرسشنامۀ
رفتارهای پرخطر روی آنها اجرا شد .پس از وارد کردن نمرات
در نرمافزار  SPSSتعداد  60نفر از کسانی که باالترین نمرات
را در این مقیاس کسب کردند ،برای شرکت در پژوهش
انتخاب ،سپس بهطور تصادفی  30نفر در گروه آزمایش و
 30نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند .از هر دو گروه
ابتدا پیشآزمون با استفاده از پرسشنامۀ رفتارهای پرخطر
بهعمل آمد .سپس گروه آزمایش بهمدت  12جلسه و هر
جلسه بهمدت  90دقیقه در کارگاه آموزشی پیشگیری از
مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی که بهصورت گروهی اجرا
میشد ،شرکت کرد .در این مدت گروه کنترل در لیست
انتظار باقی ماندند .در پایان جلسات آموزشی از هر دو گروه
پسآزمون گرفته شد و درنهایت برای رعایت اصول اخالقی
پس از مرحلۀ پسآزمون برای گروه کنترل نیز دورۀ آموزشی
برگزار شد .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :رضایت
و تمایل آگاهانه برای شرکت در پژوهش؛ مبتال نبودن به هر
نوع بیماری روانشناختی؛ نداشتن هرگونه بیماری جسمانی
حاد؛ شرکت مرتب در جلسات آموزش گروهی؛ مرد بودن؛
دریافت نکردن همزمان هرگونه مداخلۀ روانشناختی؛ مبتال
نبودن به ویروس  .HIVمالکهای خروج عبارت بودند از:
داشتن سابقۀ بیماری روانشناختی حاد از قبیل اختالالت
سایکوتیک و افسردگی اساسی و غیبت بیش از یک جلسه.
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این مطالعات حاکی از اثر پیشگیرانۀ رویکرد تقویت توانمندی
که آموزش مهارتهای زندگی از این رویکرد نشأت گرفته
است بر مصرف حشیش ،مشروبات الکلی و سیگار است.
با توجه به مطالب ذکرشده در باال بر کسی پوشیده
نیست که اجرای برنامههای علمی پیشگیری از مصرف مواد
و سایر رفتارهای پرخطر بهویژه رفتارهای پرخطر جنسی در
دانشگاه میتواند در کاهش میزان بروز و شیوع مصرف مواد،
رفتارهای پرخطر و عوارض ناشی از آنها مؤثر باشد .از طرفی
آموزش مهارتهای زندگی ،بیشتر در پیشگیری مصرف مواد
نقش داشته و جای یک بستۀ آموزشی که بتواند عالوه بر
مصرف مواد ،به سایر رفتارهای پرخطر مثل خودکشی و
رفتارهای پرخطر جنسی بپردازد و آنها را کاهش دهد به
شدت خالی است .لذا با بررسیهای بهعملآمده در خصوص
پیدا کردن برنامۀ متناسب با فرهنگ بومی کشور پژوهشگران
موفق به پیدا کردن بستۀ آموزشی «راهنمای پیشگیری از
مصرف مواد و ویروس نقص ایمنی انسانی در دانشجویان»
شدند که به سفارش دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل
متحد در ایران ( ،)UNODCتحت پروژۀ «اقدامات کشوری
پیشگیری از مصرف مواد در جمهوری اسالمی ایران» در سال

روش بررسی
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پرسشنامۀ مرکز پیشگیری از رفتارهای پرخطر
برای بررسی وضعیت مصرف مواد و رفتارهای پرخطر،
از پرسشنامۀ بررسی وضعیت مصرف مواد استفاده شد که
یک ابزار محققساخته است و با اقتباس از پرسشنامۀ مرکز
پیشگیری از رفتارهای پرخطر ( Youth Risk Behavior
 )Surveillance Systemبرای تعیین میزان مصرف سیگار،
الکل و سایر مواد و رفتارهای پرخطر در پژوهشهای داخلی
و خارجی تهیه شده است ( .)20این پرسشنامه شامل دو

اخالقی از شرکتکنندگان خواسته شد که برای جلوگیری از
تحریف اطالعات از نوشتن نام خود روی برگهها خودداری
کنند و به آنها اطمینان کافی در خصوص اینکه کلیۀ اطالعات
پژوهش حاضر محرمانه خواهد ماند ،داده شد.

جدول  . 1برنامۀ جلسات بستۀ آموزشی و پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی در دانشجویان (نوری)1390 ،
جلسات

محتوای آموزشی

اهداف

اول

کلیات اعتیاد

اعتیاد و ایدز خطری جدی ،مفاهیم اساسی اعتیاد ،آشنایی با مفاهیم کلیدی

دوم

آشنایی با مواد

طبقهبندی مواد ،آشنایی با مود مخدر یا مواد افیونی ،آشنایی با مواد توهمزا ،آشنایی با موادمخدر محرک،
آشنایی با الکل ،آشنایی با سیگار و قلیان

سوم

 HIV/AIDSو اعتیاد

ایدز ،مراحل ابتال به  ،HIV/AIDSتشخیص و درمان بیماری

چهارم

آثار زیانبار موادمخدر

ایجاد نفرت نسبت به موادمخدر ،آگاهی به آثار زیانبار موادمخدر در رابطه با فرد و اجتماع ،آشنایی با راههای
مقاومت در برابر همساالنی که فرد را نسبت به اعتیاد تشویق میکنند.

پنجم

روشهای تصمیمگیری

کسب توانایی در تصمیمگیری مناسب در موقع بروز مشکل ،توانایی در انتخاب بهترین راهحل از راهحلهای
مختلف ،دوری از عجله در تصمیم گیری ،تسلط بر هیجانات در تصمیمگیری

ششم

روشهای مقابله با افسردگی

توانایی پذیرش موقعیتهای ناخوشایند خارج از کنترل ،تقویت جرئتمندی ،توانایی کنترل احساسات ،توانایی
کنترل تفکرات منفی و ...

هفتم

روشهای کنترل خشم

توانایی آرامسازی خود در مواقع خشم ،یادگیری شیوههای غلبه بر خشم ،آگاهی با عواقب سوءپرخاشگری ،پی
بردن به ارزش گذشت و عفو

هشتم

روشهای مقابله با تنهایی و
کمرویی و طرد شدن

توانایی برقراری روابط اجتماعی با دیگران ،کسب توانایی در تغییر طرز فکر خود نسبت به کمرویی ،کسب
مهارتهای مکالمهای ،افزایش تحمل طردشدگی

نهم

روشهای مقابله با استرس

عوامل تأثیرگذار بر استرس ،راهبردهای مقابله با استرس ،روشهای مدیریت استرس ،توصیههای کوچک برای
مقابلۀ سازگارانه با استرس

دهم

مهارتهای دوستیابی

آشنایی با ویژگیهای دوست خوب ،آشنایی با آداب دوستی ،کسب توانایی در طرد دوستان ناباب

یازدهم

مهارتهای مقابله با شکست

کسب توانایی مقابله با تجارب ناخوشایند ،توانایی استفادۀ مطلوب از تجارب شکست ،حفظ عزتنفس در
رویارویی با مشکالت زندگی ،توانایی توکل به خدا در رویارویی با مشکالت و ...

دوازدهم

مهارت جرئتمندی (قاطعیت)

مفهوم جرئتمندی و امتناع ،مؤلفههای جرئتمندی ،سبکهای ارتباط ،عوامل کالمی و غیرکالمی مؤثر در رفتار
جرئتمندانه ،روشهای مختلف نه گفتن ،تکنیکهای مقاومت در برابر فشار دیگران

یافتهها
در مجموع از  40نفر شرکتکننده ( 20نفر گروه
کنترل و  20نفر گروه آزمایش) در پژوهش حاضر  7نفر از
گروه آزمایش و  6نفر از گروه کنترل ریزش داشتند .میانگین
سنی شرکتکنندگان در گروه آزمایش )SD=5/14( 24/15

و میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه کنترل 23/14
( )SD=6/99بود 10 .نفر از شرکتکنندگان گروه آزمایش
مجرد 2 ،نفر متأهل و یک نفر نیز وضعیت خود را مشخص
نکرده بود .در گروه کنترل  9نفر مجرد 3 ،نفر متأهل و  2نفر
نیز با وضعیت تأهل نامعلوم وجود داشتند.
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بخش است که در بخش اول اطالعات جمعیتشناختی از
قبیل جنسیت ،سن ،پایۀ تحصیلی ،رشتۀ تحصیلی ،معدل،
تعداد فرزندان خانواده ،ترتیب تولد ،تحصیالت والدین و

آن  0/87گزارش شده است ( .)21بهمنظور رعایت اصول

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.114

با توجه به مالکهای ورود و خروج مشخصشده در مجموع
از هر گروه  20نفر تا شروع مرحلۀ مداخله باقی ماندند.

وضعیت زندگی شرکتکنندهها قرار دارد و در بخش دوم
میزان رفتارهای پرخطرجنسی و ضداجتماعی و وضعیت
مصرف مواد ،سابقۀ مصرف مواد در خانواده ،الگوی مصرف
انواع مواد در طول عمر 12 ،ماه گذشته و یک ماه گذشته و
نیز اولین سن مصرف انواع مواد و تمایل به مصرف مواد در
آینده را ارزیابی میکند .این پرسشنامه در داخل کشور از
ویژگیهای روانسنجی خوبی برخوردار است و ضریب اعتبار

جدول .2میانگین و انحرافمعیار پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری متغیرهای تمایل به مصرف مواد ،میزان رفتارهای جنسی ،میل به
خودکشی و رفتارهای ضداجتماعی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیرها

گروه

تمایل به مصرف مواد

رفتارهای جنسی

میل به خودکشی

رفتارهای ضداجتماعی

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

آزمایش

33/85

4/43

22/23

2/54

24/32

2/17

کنترل

34/65

3/61

32/76

4/48

33/21

3/82

آزمایش

35/0769

3/59308

19/2308

1/83275

17/0000

1/52753

کنترل

33/8571

3/79994

35/7143

3/07417

35/1429

2/74162

آزمایش

34/6923

3/79440

16/5385

2/02548

15/1538

1/72463

کنترل

33/7857

4/26396

35/2857

3/40652

35/3571

3/45537

آزمایش

26/7692

2/42053

16/3846

2/66266

15/2308

2/16617

کنترل

26/1429

2/41333

26/7143

2/16364

26/7143

2/36736

جدول  .3تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری متغیرهای تمایل به مصرف مواد ،میزان
رفتارهای جنسی ،میل به خودکشی و رفتارهای ضداجتماعی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
مقیاس

منبع اثر

تمایل به مصرف

مرحله

79815/052

مرحلهگروه

117482/814

مواد
رفتارهای
جنسی

مجموع مجذورات

میانگین

F

معناداری

مجذور اتا

درجۀ آزادی
2

64004/776

20/388

0/000

0/36

2

47105/533

15/005

0/000

0/45

خطا

140929/579

24

3139/260

مجذورات

مرحله

566/92

2

566/92

64/11

0/000

0/64

مرحلهگروه

1572/26

2

786/13

88/89

0/000

0/83

خطا

318/34

24

8/84

میل به

مرحله

658/43

1

658/43

100/08

0/000

0/73

خودکشی

مرحلهگروه

1845/35

2

922/67

140/25

0/000

86

خطا

236/83

36

6/57

مرحله

309/06

1

309/06

83/44

0/000

0/69

مرحلهگروه

596/61

2

284/81

76/90

0/000

0/81

خطا

133/33

36

3/704

رفتارهای
ضداجتماعی
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الزم به ذکر است که منظور از تمایل به مصرف مواد،
میزان رفتارهای جنسی ،میل به خودکشی و رفتارهای
ضداجتماعی در جدول باال نمراتی است که هر شرکتکننده
در سؤالهایی که زیر هریک از این مقولهها در پرسشنامۀ
رفتارهای پرخطر آورده شده ،کسب کرده و پژوهشگر
میانیگین هریک را محاسبه کرده است .بهعنوان مثال در
متغیر رفتارهای جنسی منظور جمع نمرات هریک از
شرکتکنندگان در سؤاالتی است که برای سنجش استفاده
نکردن از کاندوم در رابطۀ جنسی ،رابطۀ همزمان جنسی با
چند نفر ،تعدد شرکای جنسی و تنوعطلبی جنسی کسب
کرده است.
قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر ،برای رعایت پیشفرضهای تحلیل واریانس با

اندازهگیری مکرر آزمونهای باکس ،کرویت موچلی ،و لون
بهعمل آمد .براساس نتایج آزمون باکس که برای هیچیک از
متغیرها معنیدار نبود ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس
کواریانس بهدرستی رعایت شده است .براساس آزمون کرویت
موچلی که در هیچیک از متغیرها معنیدار نبود ،فرض برابری
واریانسهای درون شرکتکنندهها رعایت شده است و
براساس آزمون لون و معنیدار نبودن آن برای هیچیک از
متغیرها ،شرط برابری واریانسهای بینگروهی رعایت شده
است .نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد که
بین میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تمایل به
مصرف مواد ،میزان رفتارهای جنسی ،میل به خودکشی و
رفتارهای ضداجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معنیداری وجود دارد.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.114
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جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی بون فرنی برای مقایسۀ نمرات تمایل به مصرف مواد ،رفتارهای جنسی ،میل به خودکشی
و رفتارهای ضداجتماعی
متغیر

گروه آزمایش

پیشآزمون

-11/69

گروه کنترل
آزمایش

رفتارهای جنسی

کنترل
آزمایش

میل به خودکشی

کنترل
آزمایش

رفتارهای
ضداجتماعی

کنترل

پسآزمون

-

-29/23

پیشآزمون

3/14

4/64

پسآزمون

-

-2/50

پیشآزمون

-15/84

-18/07

پسآزمون

-

2/23

پیشآزمون

-1/85

-1/28

پسآزمون

-

0/571

پیشآزمون

-18/15

-19/53

پسآزمون

-

1/38

پیشآزمون

-1/50

-1/57

پسآزمون

-

-0/071

پیشآزمون

-10/38

-11/53

پسآزمون

-

1/15

پیشآزمون

-0/571

-0/571

پسآزمون

-

0/250
(P>0/05 ،(P>0/01

بحث
با توجه به اینکه جهان در دهههای اخیر با آمارهای
تکان دهندهای از شیوع مصرف مواد ،عموما در سطح جامعه
و بهویژه در جمعیت جوان و نوجوان مواجه شده است و نیز
بهدلیل ابتالی به بیماریهایی همچون ایدز از طریق تزریق
وریدی و بهخاطر نگرانیهای دیرپا دربارۀ اثرات زیانبار
دارویی ،اجتماعی ،قانونی ،بهداشتی و اقتصادی ناشی از
سوءمصرف مواد ،اکنون شاهد اقداماتی فوری برای گسترش
هرچه بیشتر و بهتر راهبردهای پیشگیری کارآمد هستیم .در
جوامع صنعتی برنامههای متنوعی را برای پیشگیری و
سوءمصرف مواد در دست اجرا دارند .این برنامهها بیشتر بر
نوجوانان و جوانان تمرکز دارند که بیشترین شیوع مصرف را
داشتهاند و خطر باالیی آنها را در ابتالی به موادمخدر تهدید
میکند ( .)22بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر عبارت
بود از تعیین اثربخشی بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف

مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی در دانشجویان .همانطور
که در یافتهها نشان داده شد ،نتایج حاکی از اثربخشی بستۀ
آموزش پشیگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی
اکتسابی بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی بود.
نتیجۀ این پژوهش با نتایج سایر پژوهشها همسو است
ی ناشی
( .)24،23ایدز یک بحران بهداشتی ،اجتماعی و روان ِ
از رفتارهای پرخطر است که نه تنها بزرگساالن بلکه
کودکان و نوجوانان را نیز تحتتأثیر قرار میدهد .بهطوری
که میتوان گفت در حال حاضر بیماری ایدز مشکل گروه
جوانان است و  %85این بیماران در کشورهای درحالتوسعه
زندگی میکنند %50 .موارد جدید آلودگی به ایدز به سنین
 10-24سال اختصاص دارند و در هر دقیقه  5جوان به این
ویروس آلوده میشوند .بیماری ایدز چنان گسترش یافته
است که در حال حاضر چهارمین قاتل و اولین عامل
معلولیتزای جهان سوم است ( .)25براساس آمارهای
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تمایل به مصرف مواد

گروه

مراحل

پسآزمون

پیگیری
-10/46
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نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر با توجه به
معنیدار بودن اثر مرحله حاکی از این است که بین میانگین
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تمایل به مصرف مواد،
میزان رفتارهای جنسی ،میل به خودکشی و رفتارهای
ضداجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری
وجود .از طرفی معنیداری تعامل مرحله با گروه در کلیۀ
متغیرها نیز حاکی از این است که در مراحل پسآزمون و

پیگیری ،میانگین گروه آزمایش بهطور معنیداری پایینتر از
گروه کنترل است.
نتایج آمون تعقیبی بون فرنی نشان میدهد که نمرات
تمایل به مصرف مواد ،میزان رفتارهای جنسی ،میل به
خودکشی و رفتارهای ضداجتماعی گروه آزمایش در
پسآزمون و پیگیری بهطور معنیداری کمتر از پیشآزمون
است در حالی که بین نمرات پیشآزمون با پسآزمون و
پیگری گروه کنترل تفاوت معنیداری وجود ندارد.

جهانی حدود  %80عفونتهای ویروسی ایدز از راه تماس
جنسی و  %12از طریق اعتیاد تزریقی و استفاده از
سرنگهای آلوده و مشترک و  %4از طریق انتقال فراوردههای
خونی منتقل میشود .این در حالی است که متخصصین و
کارشناسان معتقدند که الگوی ابتال به ویروس ایدز در کشور
ما متفاوت است و برآورد میشود که  %31از موارد ابتال در
ایران از طریق اعتیاد تزریقی %25 ،انتقال خون%11 ،
بهصورت متفرقه انجام مییابد .به این ترتیب افراد معتاد
بهویژه معتادان تزریقی بهطور فاحشی بیشتر از افراد عادی
جامعه در معرض خطر آلودگی به ویروس ایدز هستند (،27
پیشگیری از عفونتهای فوق که ناشی از رفتارهای
پرخطر است با افزایش شناخت و تغییر رفتار افراد در زمینۀ
رفتارهای جنسی و تزریق داروها و اقدامات درمانی مؤثر
امکانپذیر است .با توجه به افزایش رفتارهای پرخطر در
نوجوانان و جوانان ضروری است که همۀ نوجوانان و جوانانی
که به مدرسه و دانشگاه میروند ،فرصتی برای یادگیری
مراقبت از خود در مقابل این بیماری داشته باشند .از آنجایی
که در هیچیک از کتب دانشگاهی ما به این مسائل پرداخته
نشده و واحد درسی خاصی نیز با عنوان پیشگیری از
رفتارهای پرخطر وجود ندارد ،لذا همان طور که انتظار
داشتیم با دادن آموزشهایی در غالب کتابچۀ آموزش
پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی که
در غالب رویکردهای پیشگیری اولیه تعبیه شده است ،میزان
بروز این رفتارها در دانشجویان کاهش یافت.
در همین راستا بعضی از کشورها کمیتههای ارتقای
بهداشت با اهداف مدون در مدارس تشکیل داده که در آنها
پژوهشهای مداخلهای بهمنظور تأثیر آموزش در مدارس
انجام میشود .از آنجایی که در آموزشوپرورش و آموزش
عالی ما هنوز این قبیل آموزشهای پیشگیرانه نتوانسته
جایگاه واقعی خود را پیدا کند و هیچگونه واکسناسیونی در
خصوص پیشگیری از ابتال به اعتیاد و ایدز صورت نگرفته ،لذا
حداقل آموزشهای پیشگیرانه در دانشگاهها میتواند در
کاهش این قبیل مشکالت مؤثر باشد .هزینههای پیشگیری
به مراتب کمتر از درمان است .بنابراین ضروری است که یک
هماهنگی بین برنامههای بهداشت مدارس بهصورت
خطمشی حمایتی جامعه و آموزش رفتاهای سالم برای تأثیر
بر دانشآموزان و دانشجویان بهوجود آید .بنابراین تغییر
رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطالع و آگاهی آنها است.

داد ( Maswanya .)28و همکاران ( )2000طی تحقیقی
که در مدرسۀ پرستاری ناکازاکی بهمنظور ارزیابی علم و
نگرش دانشجویان پرستاری دختر در رابطه با ایدز انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامۀ آموزشی
مناسبی در مدارس پرستاری ژاپن بهمنظور کاهش درک
غلط دانشجویان از بیماری ایدز ضروری است (.)29
از دیگر نتایج این پژوهش اثربخشی آموزش پیشگیری
از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی بر کاهش نرخ
رفتارهای ضداجتماعی (رانندگی حین مصرف مواد یا الکل،
ضدوخورد فیزیکی ،حمل چاقو ،فرار از منزل ،تهدید دیگران
و غیبت از دانشگاه) بود .این نتیجه نیز با نتایج سایر
پژوهشها در این خصوص ( )30همخوان است .از آنجایی که
بسیاری از دانشجویان از اثرات بازداریزدایی مصرف مواد و
الکل بیخبر هستند ،بهنوعی دچار عزتنفس کاذب در این
خصوص میشوند که در برابر اثرات بازدارندۀ مواد از
خودکنترلی باالیی برخوردارند و مصرف این مواد نمیتواند
باعث زوال هشیاری و کنترل آنها شود .از طرفی بهدلیل نبود
آگاهی الزم در خصوص اینکه هرچقدر دوز مصرف این مواد
باالتر رود ،اثرات بازداریزدایی قویتری دارند و همچنین
نداشتن تجربۀ کافی در خصوص مصرف مواد و پی بردن به
اثرات آن ،اقدام به مصرف مواد کرده و بالفاصله پس از مصرف
نیز در سطح اجتماع ظاهر میشوند و یا به رانندگی می
پردازند که میتواند منجر به پیامدهای ناگواری برای خود
آنها و دیگران شود .براساس مطالعات ،گرایش به مصرف
موادمخدر در بین نوجوانان در افزایش خالفکاری و کاهش
عملکرد تحصیلی آنها تأثیرگذار است .بنابراین هرگونه
آموزشی در زمینۀ کاهش مصرف مواد و یا پیشگیری ازمصرف
آن نهتنها منجر به امتناع جوانان و نوجوانان از مصرف می
شود بلکه همچنین میتواند منجر به کاهش رفتارهای
پرخطری که پس از مصرف مواد رخ میدهند ،شود.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که آموزش
پیشگیری از مصرف مواد و رفتارهای پرخطر منجر به کاهش
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.)26

هرچند که یافتهها نشان میدهند تغییر نمرۀ آگاهی بعد از
برنامۀ آموزشی در افرادی که تحصیالت باالتر از دیپلم
داشتند ،بیش از افراد با مدرک دیپلم بوده است .بهطوری که
در افراد با تحصیالت بیشتر بهطور معنیداری برنامۀ آموزش
تأثیر بیشتری داشته است .در این خصوص مطالعۀ  Sallahو
همکاران ( )1998بر دانشجویان دانشگاه بنین ،ارتباط
معنیداری را بین سطح تحصیالت و آگاهی و نگرش نشان
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معصومه بهبودی و همکاران | اثر بخشی بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف مواد...

خودکشی است ( .)31هرچند که رابطۀ بین افکار خودکشی

سوءمصرف دارو و مواد و  ...را میتوان برشمرد ( .)32بنابراین
آموزش پیشگیری از مصرف و مواد و سندرم نقص ایمنی می
تواند باعث کاهش نرخ رفتارهای پرخطری از این قبیل در
دانشجویان شود.
در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد آموزش
پیشگیری از مصرف مواد و ویروس نقص ایمنی بدن باعث
کاهش تمایل به مصرف مواد در دانشجویان میشود .این
یافته با نتایج سایر پژوهشها همخوان است (.)33-35
پژوهشهای مذکور به این نتیجه رسیدند که با آموزش
مهارتهای پیشگیری از مصرف مواد میتوان نگرش افراد
بهویژه نوجوانان و جوانان نسبت به مصرف مواد را تغییر داد
و گرایش آنان به مصرف مواد را کاهش داد .دلیل این تغییر
این است که نگرش افراد نسبت به یک موضوع برگرفته از
میزان شناختی است که نسبت به آن دارند .وقتی نوجوانان
ساکن مناطق پرخطر تنها اطالعات ناقصی از اطرافیان نسبت
به موادمخدر پیدا میکنند و اغلب آن اطالعات غلط هستند
و بر جنبههای فریبندۀ مواد تأکید دارند ،نگرش نسبتا مثبتی
به این مواد پیدا میکنند .بررسی  Botvinو )2004( Griffin
نیز نشان داد ،آموزش پیشگیری از اعتیاد میتواند بر آگاهی
و نگرش دانشآموزان تأثیر مثبتی داشته باشد ( .)15آنان در
این تحقیقات بیان کردهاند که در زمینۀ درمان و پیشگیری

نتیجهگیری
با مدنظر قرار دادن این امر که دانشجویان امروز ،همان
دانشآموزان محروم از آموزش مناسب دیروز هستند که با
آموزش بهموقع و مناسب میتوانند به پدران و مادرانی آگاه
مبدل شوند و خود پرورشدهندۀ نسلهایی آگاه باشند،
ضرورت آموزش و آگاهسازی بهعنوان یکی از استراتژیهای
ال
پذیرفتهشدۀ جهانی در خصوص پیشگیری از اعتیاد کام ا
مشخص و روشن است .با توجه به اینکه اثربخشی بستۀ
آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی بدن
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و مصرف مواد میتواند یک رابطۀ دوسویه باشد ،ولی در
خصوص دانشجویان و نوجوانانی که ناخواسته در دام اعتیاد
گرفتار شده و یا مبتال به ویروس نقص ایمنی بدن شدهاند،
با توجه به اینکه سبکهای حل مسئلۀ آنها نامناسب
(هیجانمدار بهجای مسئلهمدار) است و ممکن است نتوانند
هیچگونه راهی برای بازگشت به زندگی سالم متصور شوند،
میزان افکار خودکشی بهعنوان آخرین راه پایان دادن به
مشکالت باال خواهد رفت .لذا انتظار میرود که دریافت
آموزشهایی در خصوص پیشگیری از اعتیاد و سایر رفتارهای
پرخطر منجر به کاهش افکار خودکشی در دانشجویان شود.
از طرفی دربارۀ خودکشی نوجوانان و جوانان عوامل خطرساز
( )Risk factorsنقش مهمی دارند .از جمله این عوامل که در
تحقیقات آمده است ،سن ،جنس ،افسردگی ،اختالل سلوک،
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میل به خودکشی در دانشجویان میشود .برخی از پژوهشها
نشان میدهند پیشگیری از دسترسی به الکل و وسایل
موتوری ،روشی برای پیشگیری از مرگومیر ناشی از

از سوءمصرف مواد ،آموزش مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای
تصمیمگیری و حل مسئله ،مهارتهای اضطراب و تنیدگی،
مهارتهای قاطعیت و جرئتورزی باعث میشود که افراد
تعارضهای خود با همساالن را بهطریق سازندهای حل کنند.
همچنین توانایی مهار تکانه و برانگیختگی در آنها افزایش
مییابد و افزایش مهارتهای مقابلهای شناختی در آنان باعث
کاهش تمایل به استفاده از موادمخدر و پیشگیری از مصرف
موادمخدر میشود .بنابراین آموزش بستۀ پیشگیری از
مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی میتواند
منفیسازی نگرش شرکتکنندگان را در ابعاد مختلف در پی
داشته باشد .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر محدود
بودن جامعۀ آماری به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن است .محدودیت دیگر پژوهش حاضر ناممکن بودن
انجام تستهای دقیق بهمنظور کنترل مصرف مواد است؛
چراکه پژوهشگر صرفاا به گفتههای شرکتکنندگان مبنی بر
نداشتن سابقۀ مصرف هرگونه مواد اکتفا کرده و ابزار
دقیقتری برای بررسی صحت این پاسخ در دست نداشته
است .ناممکن بودن کنترل دقیق تمامی متغیرهای مزاحم
تأثیرگذار بر متغیر وابسته محدودیت دیگر این پژوهش بود
که تالش شد از طریق انتخاب تصادفی شرکتکنندهها تا حد
زیادی این مشکل برطرف شود .نبود گروه آزمایش دیگری
برای مقایسۀ اثربخشی این مداخله نسبت به سایر مداخالت
اثربخش در حیطۀ پیشگیری از مصرف مواد و رفتارهای
پرخطر محدودیت دیگر پژوهش حاضر بود .پیشنهاد میشود
قبل از بهکارگیری شرکتکنندگان در پژوهش ،از سایر
ابزارهای دقیق سنجش اعتیاد ،از قبیل تست ادرار و از
مطالعات دو سر کور برای سنجش دقیق اثربخشی مداخله
استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای
آتی اثربخشی این مداخله نسبت به مداخالت دیگر در زمینۀ
پیشگیری از مصرف مواد و رفتارهای پرخطر بررسی شود.
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 بدینوسیله.دانشگاه آزاد اسالمی واحد روهن انجام شد
.نهایت قدردانی و تشکر از این معاونت بهعمل میآید
همچنین از کلیۀ دانشجویان عزیزی که ما را در انجام این
 هیچ تعارض منافعی برای.پژوهش یاری کردند سپاسگزاریم
.نویسندگان در انجام این پژوهش وجود ندارد

بر کاهش رفتارهای پرخطر دانشجویان در این پژوهش
 انتظار میرود که مسئوالن دانشگاهها و مراکز،مشخص شد
مشاوره در سطح دانشگاههای سراسر کشور از نتایج این
پژوهش برای کاهش رفتارهای پرخطر و ارتقای سطح
.سالمت دانشجویان بهره بگیرند

سپاسگزاری

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع گزارش
.نشده است
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