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بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان 
مقطع راهنمایی شهر خرم آباد

عليرضا بستامی1، *اصغر دالوندی2، حميدرضا خانكه3، معصومه بستامی4، فاطمه پاشايی ثابت5
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نشريه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 2 شماره 3 بهار 139۵، ۴0-۴۸

چکیده 
مقدمه: در سال های اخير مساله سوء مصرف مواد مخدر وضعيت مخاطره آميز و پيچيده ايی به خود گرفته و در ميان افراد نوجوان و 
جوان هر جامعه شيوع زيادی پيدا کرده است. يكی از روشهايی که در زمينه پيشگيری از  اعتياد به مواد مخدر، بسيار مورد توجه قرار گرفته،  
مقوله تاب آوری است. پژوهش حاضر با بررسی تاثير آموزش مهارت های تاب آوری بر تغيير نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان  

مقطع راهنمايی شهر خرم آباد انجام شده است.
روش: اين مطالعه يک طرح نيمه تجربی با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه شاهد می باشد. جامعه پژوهش مطالعه حاضر را 
دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمايی شهر خرم آباد در سال تحصيلی 92 – 1391 تشكيل می دادند که 60 نفر از دانش آموزان پسر و 
60 نفر از دانش آموزان دختر از طريق نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب و سپس به طور مساوی در هر دو گروه مداخله و شاهد 30 نفر قرار 
گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر استفاده شد. پس از انجام مداخله داده ها با استفاده از نسخه 

16 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل و مانكوا در سطح معنی داری 0/05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
يافته ها: نتايج نشان داد که قبل از انجام مداخله هيچ تفاوت معنی داری بين ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و نگرش کلی و نيز نمره 
کلی پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر در دو گروه مداخله و شاهد وجود نداشت )p≥ 0/05( و اين در حالی بود که پس از انجام 
مداخله ميانگين نمره خرده مقياس های شناختی، عاطفی، رفتاری، نگرش کلی و نمره کلی پرسشنامه نگرش در آزمودنی های گروه مداخله 
تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت )p>0/001(. همچنين تحليل مانكوا نشان داد که 78/6 درصد تغييرات در ابعاد نگرش نسبت به 

مصرف مواد مربوط به آموزش مهارت های تاب آوری می باشد.  
نتيجه گيری: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارتهای تاب آوری می تواند در تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف 
مواد موثر واقع شود. با توجه به آسيب پذيری باالی اين قشر از جامعه نسبت به پديده اعتياد؛ برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای تاب آوری 
برای مقابله با گرايش نوجوانان به مواد می تواند به عنوان يک راهكار برای سياستگزاران و برنامه ريزان بهداشتی-اجتماعی مد نظر قرار گيرد.

کليد واژه ها: مهارتهای تاب آوری، آموزش، نگرش، مواد مخدر، نوجوان.

تاريخ دريافت: 1394/3/20                                               تاريخ پذيرش: 1394/9/19
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عليرضا بستامی و همكارانبررسی تأثير آموزش مهارت های تاب آوری بر تغيير ...

دوره 2، شماره 3 بهار 1395نشريه پژوهش توانبخشی در پرستاري 41

مقدمه
امروزه مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و کامال پيچيده 
ای به خود گرفته و در عين حال گسترش جهانی داشته است )1, 
به صورت يک  جوانان  و  نوجوانان  در  مخدر  مواد  به  وابستگي   )2
دغدغه مهم مطرح شده است. اعتياد به مواد مخدر تهديدي جدي 
اقتصادي بوده و  براي ساختارهاي فرهنگي، بهداشتي، اجتماعي و 
انساني،  بسيار  منابع  و  زده  هم  بر  را  جوامع  توسعه  و  رشد  تعادل، 
اقتصادي و اجتماعي را به هدر مي دهد. بر اساس آمار سازمان جهانی 
بهداشت روزانه در جهان، حدود 185ميليون نفر از داروهای غير مجاز 
استفاده می کنند که 13/2 ميليون نفر آنها دچار اعتياد تزريقی هستند. 
25 ميليون نفر نيز دچار وابستگی دارويی می شوند و عامل مرگ 
12/6درصد افراد در جهان مصرف الكل و داروهای غير مجاز می 
باشد. در 65 درصد موارد عامل مرگ زودرس در سنين قبل از 65 
سالگی مصرف الكل و داروهای غيرمجاز می باشد )3(. با توجه به 
اين موارد،  نوجوانی مرحله ای از سير تحولی آدمی است  که به دليل 
حساسيت ويژه، همواره مورد توجه بوده است. تغيير و تحول جسمی، 
نوجوانان  در   .)4( شود  می  تلقی  مهم  دوره  اين  اجتماعی  و  روانی 
احتمال بروز رفتارهای پر خطر زيادی وجود دارد که علل اين رفتارها 
ممكن است واکنش های مقابله با ترس، ترس از بی کفايتی، نياز به 
اثبات خود و يا فشار همساالن باشد. بنابراين نوجوانان نيروی فعال 
و پويای جامعه هستند و نمی توان اين جمعيت را ناديده گرفت و 
بايد نگرش ها و ويژگيها و مشكالت و نيازهای آنها را شناخت و 
روشهای ارتباط صحيح با آنها را فرا گرفت)5(. کاهش نگرش منفی 
کننده است.  اعتياد بسيار نگران  نوجوانان به مصرف مواد و شيوع 
زيرا اکثر نوجوانانی که مصرف مواد را در سالهای اوليه نوجوانی آغاز            
می نمايند به مصرف اين ماده در سالهای آينده ادامه می دهند و 
ميزان مصرف مواد و مشكالت مرتبط با آن نيز مرتبا افزايش می 
يابد )6(. نتايج مطالعه ارزيابی تغيير نگرش و رفتارهای پرخطر دانش 
آموزان نشان داده است که در حال حاضر نگرش منفی قوی نسبت 
به مواد مخدر در اين قشر از جمعيت کشور وجود ندارد و از بار ارزشی 
منفی آن کاسته شده است و بنابراين بسياری از دانش آموزان مستعد 
اعتياد می باشند )7(. همچنين در دو سه دهه اخير جامعه با آمارهای 
تكان دهنده ای از شيوع سوء مصرف مواد، و کاهش نگرش منفی 
نسبت به آن، عموما در سطح جامعه و خصوصا در جمعيت نوجوانان 
اين  کننده  تهديد  مهمترين خطر   .)8( است.  مواجه شده  جوانان  و 
گروه، قرار گرفتن مكرر در موقعيت های نامناسب از جمله ناامنی، 
با  بيگانگی  و  حقارت، طرد شدگی  احساس  روانی،  آشفتگی  فشار، 

پناه  به صورت  فرد  باشد که  روزمره می  و ساير مشكالت  والدين 
اين مشكالت واکنش نشان می دهد )9(.  به  به مواد مخدر  بردن 
می  هزينه  پر  و  دشوار  آن  معيوب  و شكستن چرخه  اعتياد  درمان 
باشد و سيستم درمانی جامع با رويكردهای مختلف دارودرمانی، روان 
درمانی، بازپروری و باز توانی را می طلبد به طوری که شواهد حاکی 
از آن است که تاکيد افراطی بر يكی از جنبه ها و رها ساختن ساير 
موارد منجر به شكست درمان خواهد شد بنابراين در چنين شرايطی 
پيشگيری به طور منطقی جايگزين درمان می شود )10( راهبردهای 
آموزشی-تربيتی يک روش پيشگيرانه ای است که  در حال حاضر از 
جايگاه بسيار بااليی برخوردار است. از مهمترين فعاليتها در اين زمينه 
آگاهی دادن به افراد مختلف جامعه در مورد علل روی آوردن به مواد، 
تاثير دارو ها، خطرات بدنی، روانی و اجتماعی استفاده از مواد مخدر 
می باشد. در حال حاضر بهترين مكان برای انجام چنين برنامه های 
پيشگيرانه ای مراکز آموزشی مانند مدارس است )11(. در مورد برنامه 
های پيشگيرانه، نوجوان بيشتر از ساير گرو ها مرکز توجه متخصصين 
است. زيرا نوجوانانی که با مصرف مواد سرو کار دارند. درگير مسائل و 
مشكالت عديده ايی چون دزدی، خشونت، افت تحصيلی، تفكر بدون 
سازمان، کاهش سازگاری روانی-اجتماعی، کاهش توانايی مربوط به 
حل مساله، درجه باالی کناره گيری اجتماعی و افسردگی می شوند. 
لذا مدارس و فعاليت های آموزشی در برنامه های مربوط به پيشگيری 
از اعتياد، جايگاه ويژه ای دارند، به گونه ای که دانش آموزان توسط 
چنين برنامه هايی در مقابل موقعيت ها يی که مصرف مواد را تسهيل 

می کنند ايمن می شوند)12(. 
 امروزه در کشورهای پيشرفته برنامه های آموزشی متنوعی 
برای پيشگيری و تغيير در نگرش های نوجوانان صورت ميگيرد. اين 
از مصرف مواد مخدر  برنامه های علمی-آموزشی برای پيشگيری 
– فرهنگی  مراکز  و  مدارس  در  استفاده  برای  و  نوجوانان  بين  در 

اجتماعی برنامه ريزی شده است. موضوعات برنامه ها نيز گسترده و 
شامل داستانها، آوازها، فعاليتهای مربوط به اجرای نقشهای هنری، 
بحث های گروهی بين معلم و نوجوان، پوسترها، تئاتر، اهدای جايزه، 
تقديرنامه و... می باشند. اهداف برنامه نيز شامل افزايش عزت نفس، 
برای  شدن  ا  اغو  برابر  در  مقاومت  مساله،  حل  مهارتهای  افزايش 

مصرف مواد هستند )13(.
تاب آوری يكی از مفاهيمی است که اخيرا در حوزه پيشگيری 
از اعتياد و ساير اختالالت روانی مطرح شده است )14(. تاب آوری 
توانايی فرد برای مواجه شدن با يک حادثه مضر می باشد به عبارتی 
به معنای تاب آوردن در برابر مشكلی قابل مالحظه است که نه تنها 
فرد قادر به غلبه بر آن مشكل می باشد، بلكه به واسطه آن مشكل 
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آوری شامل 5 عامل طراحی و  تاب  تر هم می شود. چرخه  قوی 
افزايش اميدواری و هدفمندی، توانايی تصميم  ارتباط سازی برای 
آموزش  و  نفس  به  اعتماد  ارتقاء  بحران،  و  خشم  مديريت  گيری، 
مهارت های حل مسئله می باشد )15(. عالوه بر اين تاب آوری يک 
چارچوب جديد در زمينه پيشگيری از اعتياد را مطرح می کند. در اين 
چارچوب جديد، شناخت عوامل محافظت کننده محيطی، اهميت دارد 
که از آن می توان به عنوان سپری در مقابل اثرات زيان آور عوامل 
خطرزا استفاده نمود و اين عوامل تاب آور باعث می شوند که فرد 
در شرايط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفيت های موجود در 
دستيابی به موفقيت، رشد در زندگی استفاده کنند و از اين چالش ها و 
آزمون ها به عنوان فرضی برای توانمند کردن خود بهره جويند )14(.
 بنابراين از يک سو اعتياد و معضالت ناشی از آن که يكی 
از مشكالت مهم جهان و ايران به خصوص در دوران نوجوانی به 
شمار می رود و از سويی ديگر به علت اندک بود مطالعاتی که در 
اين حوزه انجام يافته است و از آن جايی که در رويكرد پيشگيری از 
اعتياد، شناسايی و ارتقاء عوامل محافظت کننده ايی چون تاب آوری، 
شناسايی و کاهش عوامل خطر ساز از جايگاه پر اهميتی برخوردار 
بوده و نيز عوامل مهم تاب آوری مانند توانايی کنترل خشم، احساس 
مثبت  ديدگاه  و  مسئوليت  احساس  آينده،  به  اميد  و  بودن  هدفمند 
نسبت به خود می توانند با تغيير نهايی در نگرش فرد عامل مهمی در 
جلوگيری از آلوده شدن فرد و نيز مقاومت فرد مستعد در زمينه اعتياد 
ايجاد نمايد )16( لذا اين مطالعه با هدف بررسی تاثير آموزش مهارت 
های تاب آوری بر تغيير نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان 

مقطع راهنمايی شهر خرم آباد انجام شد.

روش مطالعه 
اين پژوهش با توجه به اهداف و ماهيت آن يک طرح نيمه 
تجربی با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه شاهد بود. جامعه 
و  پسرانه  راهنمايی  مقطع  آموزان  دانش  مطالعه  اين  در  پژوهش 
دخترانه منطقه دو شهر خرم آباد در سال تحصيلی 1392– 1391 
بود. حجم نمونه در مطالعه حاضر بر اساس مطالعه قبلی )17( و با 
سطح معنی داری 0/05 ، توان آزمون 80 درصد و دقت آزمون  0/01 
در نظر گرفته شد که 120 نفر محاسبه گرديد که از هر دو مدرسه 
راهنمايی پسرانه و دخترانه 60 نفر انتخاب شدند که سپس به طور 
مساوی در هر دو گروه شاهد و مداخله 30 نفر قرار گرفتند.  معيارهای 
ورود به مطالعه  داشتن رضايت نامه شرکت در آزمون از جانب اولياء 
و مدير مدرسه و کسب باالترين نمره در آزمون نگرش به اعتياد از 

صفر تا شصت و هشت بود.

 روش نمونه گيری به صورت نمونه گيری چند مرحله ای 
پرورش شهر  و  آموزش  با هماهنگی  بدين صورت  پذيرفت،  انجام 
خرم آباد از بين مناطق سه گانه شهر خرم آباد منطقه 2 به صورت 
تصادفی ساده انتخاب شد. سپس به صورت تصادفی خوشه ايی، يک 
مدرسه راهنمايی پسرانه و يک مدرسه راهنمايی دخترانه از بين کل 
از  انتخاب شدند. سپس  آباد  مدارس راهنمايی منطقه 2 شهر خرم 
بين سه پايه تحصيلی به صورت تصادفی دانش آموزان سال اول و 
دوم انتخاب شدند که شامل 120 نفر در مدرسه راهنمايی پسرانه و 
110 نفر در مدرسه راهنمايی دخترانه بودند و پس از تكميل و تفسير 
پرسشنامه نگرش سنج، تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر و 60 نفر 
از دانش آموزان دختر که با توجه به تفسير پرسشنامه های نگرش 
سنج مواد که نسبت به ساير دانش آموزان مدرسه برای اعتياد نگرش 
مثبت تری داشتند انتخاب شدند که به صورت غير تصادفی در دو 
گروه 30 نفره شاهد و مداخله قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در 
اين پژوهش شامل يک پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول 
آن را مشخصات دموگرافيک و قسمت دوم آن را  پرسشنامه نگرش 
داد. در قسمت مشخصات  به مواد مخدر تشكيل می  سنج نسبت 
دموگرافيک سئواالتی در خصوص سن ، جنس و پايه تحصيلی از 
آزمودنی ها پرسش می گرديد. پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد 
 4 در  سوال   34 دارای  و  است  شده  طراحی  رحمتی  توسط  مخدر 
بعد شناختی ،عاطفی ،رفتاری و نگرش کلی می باشد که آزمودنی 
ها پاسخ های خود را بر روی يک مقياس 3 نقطه ای )0 نشانگر 
نگرش منفی، 1 نگرش خنثی و 2 نگرش مثبت  به سوء مصرف 
مواد را نشان می داد ( مشخص می کردند. حداقل نمره ای که هر 
فرد می تواند کسب کند )0( و حداکثر )68( می باشد که نمره کمتر 
بيانگر نگرش منفی و نمره بيشتر بيانگر نگرش مثبت به مصرف مواد                                  
می باشد )18(. ضريب پايايي کل پرسشنامه نگرش دانش آموزان 
نسبت به سوء مصرف مواد با استفاده از آزمون مجدد و نيز ضريب 
آلفای کرونباخ 0/80 محاسبه گرديد. در پژوهش خليلی نيز که در 
سال 90 در بين دانش آموزان مدارس صورت گرفت ضريب پايايی  

پرسشنامه نگرش سنج حدود 0/85 برآورد شده بود )19(. 
و  بهريستی  علوم  دانشگاه  از  مجوز  اخذ  از  پس  پژوهشگر 
بين  از  آباد  خرم  شهر  پرورش  و  آموزش  به  آن  ارائه  و  توانبخشی 
مناطق سه گانه شهر خرم آباد، منطقه 2 را به صورت تصادفی ساده 
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انتخاب نموده و سپس به صورت تصادفی خوشه ايی، يک مدرسه 
راهنمايی پسرانه و يک مدرسه راهنمايی دخترانه را از بين کل مدارس 
راهنمايی منطقه 2 شهر خرم آباد انتخاب نمود. در ادامه پژوهشگر به 
مدارس مورد نظر رفته و از بين سه پايه تحصيلی به صورت تصادفی 
دانش آموزان دو مقطع سال اول و دوم انتخاب شدند. با هماهنگی 
با دفتر مدارس، ليست اسامی دانش آموزان پايه اول و دوم تهيه شد، 
به طوری که تعداد دانش آموزان پايه اول و دوم در مدارس پسرانه 
120 نفر و در مدارس دخترانه 120 نفر بودند. پژوهشگر پس از ارائه 
توضيحات الزم در خصوص اهداف مطالعه و روش اجرای آن و تعهد 
نسبت به محرمانه ماندن اطالعات و اخذ رضايت نامه کتبی از اولياء 
و مدير مدرسه، پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر را در بين 
آن ها توزيع و پس از تكميل و تفسير آن ها 60 نفر از دانش آموزان 
پسر و 60 نفر از دانش آموزان دختر را که در دارای نگرش مثبت 
تری برای اعتياد بودند را انتخاب و سپس به دو گروه 30 نفره مداخله 
و شاهد تقسيم نمود. تكميل پرسشنامه ها در مرحله نمونه گيری در 
دو گروه مداخله و شاهد به عنوان پيش آزمون برای آن ها در نظر 

گرفته شد. 
روش اجرای مداخله نيز به اين صورت بود که برنامه آموزش 
تاب آوری از 10 جلسه گروهی تشكيل شده بود که در شروع جلسه 
از سوي مجري آموزش به آزمودنی ها اعالم شد که اين جلسات 
عالوه بر سخنرانی مجری، نيازمند مشارکت فعال همه آزمودنی ها در 
جلسات گروهی می باشد و همه افراد شرکت کننده می بايست نقش 
خود را در جلسات ايفاء و نظرات خود را بيان نمايند. مجری پژوهش 
در اين مداخله دارای نقش تسهيل گر بوده که به صورت مقطعی 
در گروه وارد شده و به سئواالت احتمالی آنها پاسخ داده و جلسات 
گروه را در جهت اهداف طرح پيش می برد. به عبارتی تسهيل گر يا 
مجري در برنامه هاي مبتني بر تاب آوري، نقش الگوي فرد تاب آور 
را ايفا مي کند و با صبر و بردباری آزمودنی ها را به سمت اهداف از 
پيش تعيين شده پيش مي برد. به آزمودنی های گروه مداخله مواردی 
مانند روش های حل مساله،کنترل خشم، توانايی نه گفتن، روشهای 
افزايش اعتماد به نفس و هدفمندی آموزش داده شد. همچنين فرايند 
هر جلسه متشكل از وارسي تكاليف جلسه قبل، آموزش مستقيم به 
روش سخنراني، بحث گروهي، چالش فكری و جمع بندي جلسه بود. 
در اين جلسات از روش هايی مانند بازسازي شناخت، بازي نقش، 
مجدد،  گيري  قاب  الگوسازي،  زيان،  و  سود  بررسي  فكري،  بارش 
داستان گويي و بازي مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اتمام کالسهای 
آموزشی مجددا پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر در اختيار 
آزمودنی های هر دو گروه قرار گرفت. در پايان مداخله، بسته آموزشی 

که شامل مهارت های تاب آوری بود نيز به گروه شاهد در قالب دفتر 
چه هايی ارائه شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نسخه 16 
نرم افزار SPSS و آزمون ها آماری تی مستقل و تحليل واريانس 

چند متغيری " تحليل مانكوا " استفاده شد. 

یافته ها
از دانش آموز  نفر  اين پژوهش 120  نتايج نشان داده که در 
دختر و پسر مقطع راهنمايی شرکت داشتند که 50 درصد آزمودنيها 
به  داشتند  قرار  گروه شاهد  در  ديگر  درصد  و 50  مداخله  گروه  در 
طوری که در هر دو گروه، 50 درصد شرکت کنندگان پسر و 50 
درصد ديگر دختر بودند. ميانگين سنی و انحراف معيار آزمودنی ها در 
دو گروه مداخله و شاهد به ترتيب 1/8 ± 12/5 و  1/9 ± 12/3 بود. 
در گروه مداخله به ترتيب 35 و 30 درصد در  مقطع تحصيلی اول 
و دوم راهنمايی قرار داشتند و نيز در گروه شاهد به ترتيب 35 و 30 

درصد در مقطع تحصيلی اول و دوم راهنمايی بودند. 
تفاوت معنی  انجام مداخله هيچ  از  نتايج نشان داد که قبل 
داری بين ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و نگرش کلی و نيز نمره 
کلی پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر در دو گروه مداخله 
و شاهد وجود نداشت )p>0/05( و اين در حالی بود که پس از انجام 
مداخله ميانگين نمره خرده مقياس های شناختی، عاطفی، رفتاری، 
نگرش کلی و نمره کلی پرسشنامه نگرش در آزمودنی های گروه 
به   )p>0/001( داشت  شاهد  گروه  با  داری  معنی  تفاوت  مداخله  
طوری که نمره آزمودنی های گروه مداخله بعد از انجام مداخله در هر 
4 بعد و نيز نمره کلی حاصل از پرسشنامه کاهش معنی داری داشته 
است که بيانگر ايجاد نگرش منفی نسبت به استعمال مواد مخدر در 
هر 4 بعد شناختی، عاطفی، رفتاری و نگرش کلی در آزمودنی ها               

می باشد )جدول 1(. 
بعد  از 4  به مصرف مواد  اين که نگرش نسبت  به  با توجه 
شناختی، عاطفی، رفتاری و نگرش کلی تشكيل شده است، لذا برای 
مقايسه ميانگين اثرات آموزش تاب آوری بر روی ابعاد نگرش نسبت 
از تحليل واريانس چند متغيری "تحليل مانكوا " استفاده  به مواد 
شد که پس از اثبات مفروضه های استفاده از تحليل واريانس چند 
متغيری مانند نرمال بودن متغيرهای وابسته، مجذور اتا 78/6 درصد 
مداخله  از  پس  را  مواد  مصرف  به  نسبت  نگرش  ابعاد  در  تغييرات 

)آموزش مهارت های تاب آوری( نشان داد )جدول2(. 
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جدول 1:  مقايسه ميانگين نگرش به مصرف مواد گروه مداخله و شاهد قبل و بعد از مداخله

تعدادموقعيت اندازه گيریخرده مقياس
گروه شاهدگروه مداخله

مقدار احتمالدرجه آزادیآماره
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

شناختی

عاطفی

رفتاری

نگرش کلی 

نمره کلی نگرش 
به مصرف مواد

 

پيش آزمون
پس آزمون

پيش آزمون
پس آزمون

پيش آزمون
پس آزمون

پيش آزمون
پس آزمون

پيش آزمون
پس آزمون

120
120

120
120

120
120

120
120

120
120

3/66
1/25

3/86
2/23

3/66
2/15

3/03
1/48

14/23
7/11

0/773
0/950

0/982
0/870

0/795
0/840

0/901
0/999

1/51
1/99

3/68
3/53

3/83
3/76

3/56
3/43

3/01
3/15

14/10
13/88

0/929
0/747

0/826
0/851

0/830
/721

0
0/791
0/953

1/56
1/76

-0/107
-14/63

0/201
-9/75

0/673
-8/97

0/108
-9/34

0/474
-19/68

118
118

118
118

118
118

118
118

118
118

0/915
>0/001

0/841
>0/001

0/502
>0/001

0/914
>0/001

0/636
>0/001

جدول 2: مقايسه ميانگين ابعاد نگرش نسبت به مصرف مواد گروه مداخله و کنترل با استفاده از آزمون آماری مانكوا

توان آزمونمجذور اتامقدار احتمالدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضFمقدارنوع آزمون

ردگيری فيالی
المبدای ويلكز
ردگيری  ولتينگ
ريشه بزرگ  روی

0/786
0/214
3/66
3/66

101/65
101/65
101/65
101/65

4/0
4/0
4/0
4/0

111/0
111/0
111/0
111/0

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

0/786
0/786
0/786
0/786

1/0
1/0
1/0
1/0

بحث 
 اين مطالعه که با هدف بررسی تاثير آموزش مهارت های 
آموزان  دانش  در  مواد مخدر  به  نسبت  نگرش  تغيير  بر  آوری  تاب 
مقطع راهنمايی شهر خرم آباد انجام شده بود نشان داد که برنامه 
دانش  در  نگرش  تغيير  ايجاد  در  آوری  تاب  های  مهارت  آموزش 
مقياس  نمره خرده  ميانگين  بين  به طوری که  است،  موثر  آموزان 
های عاطفی، رفتاری، شناختی و نگرش کلی و نمره کل پرسشنامه 
در دو گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود در 
حالی که بعد از مداخله تفاوت معنی داری بين ابعاد نگرش در دو 
گروه شاهد و مداخله وجود داشت و آزمودنی های گروه مداخله دارای 
ميانگين نمره کمتر ی بودند که نشاندهنده انگيزه منفی نسبت به مواد 
مخدر در آنها بود. نتايج مطالعه حاضر با نتايج پژوهش  سليمانيان 
و همكاران و ابوالقاسمی که در اين زمينه صورت گرفته همخواني 
دارد )20,21(. ارتقاء توانمندی هايي در برنامه هاي مبتني بر تاب 
فردی،  های  توانمندی  به  نسبت  خودآگاهي  افزايش  باعث  آوري 
احساس ارزشمندي، عزت نفس، پيوند جويي، آينده نگري، افزايش 
خودکارآمدي و توانايی حل مسئله و تصميم گيري، مسئوليت پذيری، 

کنترل هيجانات، معناجويی و  تقويت تجربيات معنوی می شود که 
اين موارد باعث افزايش آگاهي و تغييراتی در نگرش افراد نسبت به 

استعمال مواد مخدر می گردد.  
 Muntean همچنين يافته های اين مطالعه با نتايج پژوهش
که به بررسی نقش مدرسه در ارتقاء تاب آوری در  بچه های مدرسه 
پرداخته  است همسو می باشد به طوری که نتايج مطالعه او نشان داد 
که مدرسه نقش بسزايی در ارتقاء تاب آوری و تغيير نگرش در کودک 
دارد، به طوری که آموزش و مشاوره در مدرسه شرايط مطلوبی را 
برای ارتقاء اعتماد به نفس و قدرت هماهنگی و تغيير نگرش در دانش 
آموزان  فراهم  نموده بود. اين مطالعه ابتدا نقش مدرسه به عنوان يک 
عامل بسيار تاثير گذار در ارتقاء و پرورش نگرش و سپس تاب آوری 
در کودک نشان می دهد که البته تفاوت آن با مطالعه حاضر اين است 
که در اين مطالعه به نقش آموزش مهارت های تاب آوری در اعتياد 

دانش آموزان پرداخته شده است )22(.
اين يافته ها بيانگر آن است که در برنامه های پيشگيري و يا 
ترک اعتياد می بايست به عوامل مهم روان شناختي نظير تمايالت 
دروني، شخصيت، طرز تلقي ها، باورها، نگر ش ها، ارزش ها، احساس 
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کمتري و کمبودهاي عاطفي و رواني فرد توجه نمود. در اين برنامه ها 
ضرورت توجه به امور فرهنگي و ابعاد فكري و رواني، تقويت اراده و 
آموزش خويشتن داري براي تغيير نگرش افراد به خوبي احساس می 
گردد که اين مسئله با گزارشات مطالعات متعددی که  نشان دادند 
آموزش به شيوه فردي و گروهي نقش موثري در تغيير نگرش و در 
نهايت کاهش سطح اعتياد ايفاء مي کند، همخوانی دارد )25-23(. 
همچنين در مطالعه ابوالقاسمی که با هدف تعيين ارتباط تاب آوري 
و خودکارآمدي با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي پيشرفت 
آوري،  تاب  که  داد  نشان  نتايج  شد،  انجام  پايين  و  باال  تحصيلي 
از زندگي در دانش آموزان داراي پيشرفت  خودکارآمدي و رضايت 
تحصيلي باال در مقايسه با دانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي 
پايين به طور معنی داري بيشتر بود که اين يافته ها تلويحات ضمني 
مهمي درباره آموزش و خدمات مشاوره اي در دانش آموزان را نشان 
می دهد )21(. البته تفاوت آن با مطالعه اخير در اين بود که در اين 
پژوهش تاثير مهارتهای تاب آوری بر تغيير نگرش دانش آموزان در 
رابطه با مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته بود. از محدوديت 
های اين مطالعه می توان به کوچک بودن حجم نمونه و عدم کنترل 
بر  خانوادگی  وضعيت  تاثير  مانند  کننده  مخدوش  متغييرهای  کليه 
نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر را ذکر کرد. عالوه 
بر اين، عدم استفاده از تخصيص تصادفی در نمونه گيری می تواند از 
تعميم پذيری نتايج مطالعه بكاهد. لذا پيشنهاد می گردد که مطالعات 
ديگری با استفاده از تخصيص تصادفی در روش نمونه گيری و نيز 
انجام مطالعه  انجام گيرد، همچنين  کنترل عوامل مخدوش کننده 
مشابه در ساير مقاطع تحصيلی با حجم نمونه بزرگتر و نيز در ساير 

شهرستان ها پيشنهاد می گردد.

نتیجه گیری نهایی
نتايج مطالعه نشان داد که آموزش مهارتهای تاب آوری بر 
تغيير نگرش عاطفی، رفتاری، شناختی و نگرش کلی نسبت به مواد 
مخدر در دانش آموزان مقطع راهنمايی شهر خرم آباد تاثير داشته 
است. با توجه به آسيبهای روزافزون اعتياد در کشور، برگزاری دوره 
های آموزشی مهارتهای تاب آوری برای مقابله با گرايش نوجوانان به 
مواد می تواند به عنوان يک راهكار برای سياستگزاران و برنامه ريزان 
بهداشتی و اجتماعی مد نظر قرار گيرد. همچنين با عنايت به يافته 
های پژوهش حاضر می توان در برنامه ريزی های آموزشی کالن از 
آموزش برنامه های مهارتهای تاب آوری در برنامه ريزی های درسی 
دوره تحصيلی راهنمايی بهره جست تا بدين طريق بر نگرش آنها 
نسبت به مصرف مواد مخدر تاثير گذاشت و نگرش منفی نسبت به 

آن را ايجاد نمود. 

تشکر و قدردانی
نويسندگان الزم می دانند از حمايتهای مادی و معنوی معاونت 
پژوهشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی که از اين پايان نامه 
با کد 250-500 حمايت نموده و همچنين از کليه مديران، دبيران و 
دانش آموزان منطقه 2 آموزش و پرورش شهر خرم آباد که امكان 
انجام اين پژوهش را با همكاری های بی دريغ خود فراهم ساختند، 

کمال تشكر و  قدردانی را ابراز نمايد.
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Abstract
Introduction: In recent years the drug abuse has been changed to a risky and complicated 

situation among young people with a high prevalence and popularity. Resiliency skills training is 
one of prevention strategies related to drug addiction which recently is taken into consideration. 
This study examines The effect of resiliency skills training on attitude toward substance abuse in 
secondary school students of Khorramabad-Iran.

Method: This study had a quasi-experimental design with pre-test and post-test and a control 
group conducted in the year 2012-2013 in two secondary schools of the city of Khorramabad, 120 
students (60 girls and 60 boys) included in our study who randomly assigned to each groups. Data 
collected by the attitude toward substance abuse questionnaire in the two groups. Data analyzed 
using	descriptive	statistics,	paired	t-test,	MANCOVA	by	SPSS	software	ver.16.

Results: The	 results	 showed	 that	 before	 intervention,	 no	 significant	 difference	 was	 existed	
between the cognitive, emotional, behavioral subscales and global scores in attitude toward substance 
abuse questionnaire in two groups (p>0/05). After resiliency skills training scores related to subscales 
of cognitive, emotional, behavioral, general attitude and overall score of the questionnaire in the 
intervention	 and	 control	 groups	 showed	 significant	 differences	 (p<0/001).	MANCOVA	 analysis	
also showed that 78/6 percent of resulted changes in attitude toward substance abuse was due to 
resiliency skills training program.

Conclusion: The results of this study showed that resiliency skills program had positive effects 
on students' attitude toward substance. With consideration of high vulnerability of adolescents 
related to addiction in the country, planning and conducting resiliency skills training programs to 
reduce the tendency for drug usage in young adults can be used as an effective strategy by health 
and social policy-makers. 

 Keywords: resiliency skills training, attitude, substance, adolescents. 
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