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اثربخشی نمایش فیلم های مستند با محتوای سوءمصرف مواد بر نگرش نوجوانان
نسبت به اعتیاد
علی نیکبخت ،2بهاره میراحمدی

0

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فیلمهای مستند (با محتوای سوءمصرف موادمخدر و روا گردا ) بر
نررش نوجوانا نسبت به اعتیاد بود .جامعه آماری شامل همه نوجوانا شهر بندرعباپ بودند که از میا
آ ها  02نفر از طریق نمونه گیری در دسترپ به عنوا نمونه انتخاب شدند .ابتدا با استفاده از پرسشنامه
نررشسنج اعتیاد از کلیه شرکتکنندگا پیش آزمو گرفته شد ،سپس شش کلی مستند در خصوص
موادمخدر و روا گردا در شش جلسه همراه با پرسش و پاسخ برای شرکتکنندگا پخش شد .در پایا
شش جلسه ،شرکتکنندگا مجدد اً به پرسشنامه نررش سنج اعتیاد پاسخ دادند .نتایج آزمو  tوابسته نشا
داد که بین میانرین نمرات پیش آزمو و پس آزمو شرکتکنندگا  ،تفاوت معنی داری وجود دارد .به
عبارت دیرر ،پس از نمایش فیلمهای مستند ،نررش شرکتکنندگا تغییر پیدا کرد و نررش آ ها تا حد
بسیار زیادی نسبت به اعتیاد منفی شد .در مجموع به نظر می رسدکه نمایش فیلمها ی مستند بر نررش نوجوانا
نسبت به مواد تأثیر دارد و صدا و سیما میتواند با نمایش فیلمهای مستند مناسب ،نررش نوجوانا را به اعتیاد
منفی و همچنین نررش منفی آ ها را نسبت به اعتیاد تقویت نماید.
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مقدمه

درحا حاضگگر مسگگأله موادمخدر شگگکل مخاطرهآمیز و کامالً پیچیدهای به خود گرفته و در
عین حگا گسگگگترش جهگانی یگافتگه اسگگگت .اعتیگاد بگه موادمخدر عالوه بر زیا های جدی و
خطرناک جسگگگمی از قبیل ابتال به بیماریهای عفونی واگیردار ،عوارض و مشگگگکالت عدیده
اجتمگاعی و اقتصگگگادی از قبیگل افزایش جرمهگای مرتبو بگا موادم خگدر همچو جنگایگت و
سگگرقت ،فقر و تکدیگری و هدر رفتن سگگرمایههای کال مادی کشگگورها را به دنبا داشگگته
اسگگگگت (نگیگگکبگخگگت .)2317 ،سوءمصرف موادمخدر و اعتیاد یکی از مشکالت عمد ه
کشورهای در حا توسعه است .از آنجایی که این کشورها دارای جمعیت جوا هستند،
بالطبع بیشتر در معرض خطر واقع میشوند .جوانا به عنوا عمده ترین و مستعدترین گروه،
در معرض خطر بیشتری قرار دارند .دامنه تأثیرات اعتیاد از آ رو حائز اهمیت است که
عواقب وخیم آ نگگه تنها فرد معتاد ،بلکه معموالً خگگانواده ،دوستا و همکارا را نیز در

هزینههای سگگنرین به اجتماع جلوگیری کند .یکی از شیوههای مهم پیشریری از اعتیاد آگاه
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طاقتفرسا اسگگگت .بنابراین پیشریری از سوءمصرف مواد میتواند در جلوگیری از تحمیل

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

معرض خطر قرار خواهد داد (چیریلو .)2341 ،درما سوءمصرف مواد ،پرهزینه ،دشوار و

کرد اقشار مختلف مردم از خطرات و مضرات سوءمصرف مواد است (طارمیا .)2312 ،
بنگا به نظر بوتوین و کانتر  )0222(2درما اعتیاد و شگگگکسگگگتن چرخه معیوب آ گرا و
دشگگوار اسگگت و سگگیسگگتم درمانی جامعی با رویکردهای مختلف دارودرمانی ،روا درمانی،
بگازپروری و بگازتوانی را میطلبگد .در چنین شگگگرایطی پیشگگگریری بگه طور منطقی جایرزین
درما میشگگگود .هدف از پیشگگگریری به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شگگگروع اسگگگتفاده از
موادمخدر در جامعه اسگت .به این ترتیب پیشریری مانع از ابتالی افراد جامعه به سوءمصرف
مواد ،ایگدز و بیمگاریهای دیرر می شگگگود .پیشگگگریری همچنین از کاهش بازدهی در محیو
کگار ،وقوع جرم و جنگایگت و در معرض خطر قرار گرفتن نسگگگل بعگدی جلوگیری میکند.
یکی از روشهای پیشگگریرانه در برابر مصگگرف موادمخدر،آگاه سگگازی افراد در مورد خطرها
و مضگگرات موادمخدر ،اصگگالز و تغییر نررش افراد از نررش مثبت به نررش منفی به اعتیاد،
1. Botvin & Cantor

علي نيکبخت و بهاره ميراحمدی

معتاد و موادمخدر است.
طی سا های اخیر رویکرد شناختی در حوزه آسیبشناسی روانی و به ویژه اعتیاد و
سوءمصرف مواد تبیینهای قابل توجه و دارای پشتوانه پژوهشی را ارائه داده است
(هسگگلبروک ،هسگگلبروک و اپشگگتاین  ،2991 ،2سگگایتی  .)2999 ،0اشاره به عنصر شناختی در
حوزه اعتیاد و سگگوءمگ گصرف مگگواد ،تأکیگ گد بگگر فراینگ گدهای ذهنگ گی پنها است که توسو
اصطالحات گوناگو نظیر گرایشات ،انتظارات ،باورها ،نررشهگگگگگا و طرحوارهها توصیف
میشود .نکته حائز اهمیت این اسگگت که سازههای شناختی و اجتماعی نظیگگگگگر نررشها با
رفتار رابطه دارند .به عبگارت دیرر ،در صورتی که فرد نسبت به موضوع خاصگگگگگگی دارای
نررش پایدار ،برجسته ،نیرومند و مبتنگ گی بگگگر اسگگگ تدال باشگگگد بگگگا احتمگگگا خیلگگگی زیگگگاد
مرتکب رفتاری می شگود که با نررش مذکور رابطه باالیی داشگته باشگگد (تیلور ،پیالو سگگیرز ،3
 ،0222بگگارو و بر 0222 ،7؛ برم و کگگازینس  .) 2999 ،5بنگابراین ارزیگگابی مثبگگت و منفی
مصگگگرف موادمخدر ،عنصگگگر محوری در شگگگناخت علت گرایش جوانا و نوجوانا به مواد
موادمخگدر و پیگامدهای آ اسگگگت (بیت مارو  ،آسگگگتین ،فیشگگگاف ،پالمررین و جاکوب-
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کواتل .)2997 ،5
یکی از مهم ترین راهبردهگا در پیشگگگریری از اعتیگاد تغییر نرر شهگای مثبگت و تثبیگگت
نررش هگای منفی نسگگگبت به مصگگگرف موادمخدر اسگگگت .نررش یعنی باورهای فرد در مورد
نتیجه و عاقبت هر کار و ارزشگگی که فرد برای این نتیجه قائل اسگگت .نررشها دالیل منطقی
بروز رفتارهای هر فرد خاص هسگگگتند .عوامل بسگگگیاری بر نررش افراد تأثیر میگذارند .یکی
از این عو امل دانش و اطالعات فرد در حوزههای مختلف اسگگت .لذا طبق مطالعات صگگورت
گرفته مشگخ

شگده اسگت افرادی که نسبت به موادمخدر نررشها و باورهای مثبت دار ند،

احتما مصگرف و اعتیادشگگا بیشگگتر از کسگگانی اسگگت که نررشهای منفی یا خنثی دارند .بر
5. Brehm & Kassins
6. Beythe-Maron, Austin, Fischhoff,
Palmgren & Jacobs-Quadtel

1. Hesselbrock & Epstin
2. Sayette
3. Taylor, Peplau & Cears
4. Baron & Byrne
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اسگگگت .این نوع ارزیابی ها به طور خواسگگگته یا ناخواسگگگته تحت تأثیر نررش افراد نسگگگبت به
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همین اسگگگاپ ،تغییر نررشهگا از خنثی بگه منفی آسگگگا تر از تغییر نررشها از مثبت به منفی
اسگت .به همین دلیل افرادی که سگیراری نیستند بیشتر از سیراریها به مضرات سیرار توجه
دارند (عبداله پورچناری و گلزاری.)2314 ،
رسگگگانههای جمعی تأثیر بسگگگیار قوی بر تمام جنبههای زندگی اجتماعی دارند .اسگگگتفاده
مناسگگب و خالقانه از آ ها می تواند موجب شگگود که مردم اسگگتفاده کنندگانی فعا باشگگند تا
منفعگل .تلویزیو بگه عنوا یگک رسگگگانگه جمعی به طور همزما سگگگه نقش اطالع رسگگگانی،
سگگرگرمی و آموزش را ایفا می کند و به طور محسگگوپ و نامحسگگگوپ بر اذها عمومی مؤثر
اسگگگت .این رسگگگانه جمعی ابزار اصگگگلی اسگگگت که کودکا  ،نوجوانا و جوانا از طریق آ
رفتارهای مناسگگگب را فرا میگیرند .خانوادهها و جوانا از بسگگگیاری از پیامدهای معضگگگالت
اجتماعی توسگگو این رسگگگانه جمعی آگاه می شگگگوند (میرسگگگاردو .)2314 ،ارزیابیها نشگگگا
دادهاند که رویکرد توزیع و پخش اطالعات ،دانش مردم را نسگگبت به عواقب منفی مصگگرف

جدید نشگا داده اسگت برنامههای رسگانهای که صگرفاً و تنها با توزیع و پخش اطالعات انجام
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موادمخدر تغییر دهد؛ اما نمونههایی نیز وجود دارند که در تضگگاد با آ هسگگتند .مطالعات
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موادمخدر افزایش میدهد و امکا دارد که نررش و طرز فکر عمومی را در امر مبارزه با

میگیرند اگرچه در کوتاه مدت موفق بودهاند ،اما تأثیری در رفتارهای بعدی و دراز مدت
افراد نگدارنگد .بگه همین دلیگل ،همگه در این موضگگگوع توافق نظر دارند که توزیع و پخش
اطالعات الزم اسگت اما شگرط کافی برای یک برنامه پیشریری اولیه موفق نیست (فریدمن و
گالسگمن  .)0222،2در نظرسگنجی از مردم تهرا درباره سگریا مسگافر که توسگو قره شیخلو
( )2312انجام گرفت 54،درصگگد از پاسگگگخگویا معتقد بودند که پخش این گونه سگگگریا ها
در آگاهی داد به جامعه و ترغیب معتادا به ترک اعتیاد مؤثراسگگت .در قالب رویکرد نشگگر
اطالعات ،ضگگگبو ویدیویی افراد مبتال و پخش اعترافات آنا بین افراد در معرض خطر ابتال،
نتگایج مطلوبی را در ایجگگاد انریزش برای اجتنگگاب از موادمخگگدر دارد (امگگانز ،گالسگگگرو و
مارکوپ  .) 2995 ،0در تحقیقی که توسگگگو حاجیا مطلق و همکارا ( )2313در خصگگگوص
بررسگگی آگاهی و نررش دانشآموزا دبیرسگگتانی در خصگگوص ایدز انجام شگگد ،نتایج نشگگا
2 .Emmons, Glasgow & Marcus

1. Friedman & Glassman

علي نيکبخت و بهاره ميراحمدی

داد کگه در  17/3درصگگگد موارد اطالعگات دانشآموزا در رابطه با ایدز از طریق تلویزیو و
تنها در 25/5درصگگد موارد از طریق متو درسگگی کسگگب شگگده بود .در پژوهش دیرری که
توسگگگو بهجتی و آیگت اللهی( )2317در خصگگگوص میزا آگاهی دانشآموزا سگگگا آخر
دبیرسگتا های شگهر یزد از بیماری ایدز انجام شگد ،نتایج نشگا داد که بیشترین منبع اطالعاتی
مورد اسگگگتفگاده دانشآموزا تلویزیو بوده اسگگگت .همچنین ،زادهباقری و همکارا ()2317
در پژوهشگگگی بگگا عنوا علگگل گرایش و روشهگای پیشگگگریری از اسگگگتعمگا موادمخگدر در
کهکیلویگه و بویر احمد ،به این نتیجه رسگگگیدند که از دیدگاه سگگگوءمصگگگرفکنندگا مواد،
مهم ترین روش موثر آموزشگگگی ،آموزش عمومی مردم از طریق رسگگگانهها ( 33/5درصگگگد) و
بهترین نوع آموزش ،رادیو و تلویزیو ( 75/7درصگگد) بوده اسگگت .پژوهشگگی در خصگگوص
تأثیر نمایش فیلم و مطالعه کتاب بر نررش دانشگگگجویا شگگگهر زاهدا نسگگگبت به ایدز انجام
شگد .نتایج نشگا داد که نمایش فیلم تأثیرات مثبت بیشتری بر نررش دانشجویا دارد(کرما
سگراوی ،امانی ،نادریفر و شگفیعی .) 0223 ،از آنجایی که اکثر مبتالیا به سگوءمصرف مواد
مختلف کشگگور جهت حفظ منافع ملی کشگگور اقدام به آگاهی داد به اقشگگار مختلف جامعه
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نمگاینگد .در این میگا بگا توجه به نفوذ تلویزیو در همه خانوادهها و با توجه به این که یکی از
رسگگگالت های صگگگدا و سگگگیما پیشگگگریری از معضگگگالت اجتماعی و حفظ منافع ملی اسگگگت؛
برنگامههای جذاب تلو یزیونی می توانند نقش مؤثری در پیشگگگریری از این گونه معضگگگالت و
آگاه نمود مردم داشگگته باشگگند .از همین رو صگگدا وسگگیما کم و بیش با سگگاخت برنامههای
مختلف تلویزیونی سگگگعی دارد این معضگگگل بزرگ را به جامعه ،والدین و جوانا و نوجوانا
و حتی کودکا بشگناسگاند .با توجه به تمهیدات یاد شگده سگوا اصلی پژوهش حاضر این بود
که آیا نمایش فیلم مسگتند با محتوای سگوءمصگرف و وابستری به مواد بر نررش منفی جوانا
نسبت به اعتیاد تأثیر دارد؟
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مگدعی انگد کگه از عوارض و مخگاطرات مواد آگگاهی نداشگگگته اند ،الزم اسگگگت دسگگگتراههای
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روش
جامعه ،نمونه و روشنمونهگیری
این تحقیق از نوع شگگبهآزمایشگگی با پیشآزمو و پسآزمو و بدو گروه کنتر بود .جامعه
آمگاری پژوهش کلیگه نوجوانگا بین  27تگا  00سگگگا شگگگهر بنگدرعبگاپ بودنگد کگه به روش
نمونهگیری در دسگگگترپ  02نفر از آ ها انتخاب شگگگدند .روش نمونهگیری به این ترتیب بود
کگه پژوهش گرا در مرکز شگگگهر بنگدرعبگاپ (نزدیگک به محل انجام پژوهش) از نوجوانانی
که در بوسگگتا و مر اکز فرهنری حضگگور داشگگتند ،خواسگگتند تا در صگگگورت تمایل ،فیلم و
کلیگ هایی در خصگگگوص موادمخدر و اعتیاد تماشگگگا نمایند .پس از حضگگگور در محل مورد
نظر ،از شگرکتکنندگا مصگگاحبه اولیهای به عمل میآمد و در صگگورت جلب موافقت آنا ،
و با توجه به مالکهای ورود (سگن بین  27تا  00سگا  ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،تحصگیالت
حگداقگل پنجم ابتگگدایی) در پژوهش شگگگرکگگت میکردنگد .پس از انتخگاب نمونگه ،ابتگگدا از
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شگگرکتکنندگا با اسگگتفاده از نررش سگگنج اعتیاد ،پیش آزمو گرفته شگگگد و نمرات آ ها
ثبت گردید .سگپس در طی شگش جلسگه ،شگش کلی

مستند در خصوص عواقب و مضرات

مواد روا گردا که توسگو صگدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرا تهیه شده و قبالً در قالب
برنامههای مختلف از قبیل شگوک پخش شگده بود ،برای شگرکتکنندگا پخش شد .در هر
جلسگگه پس از پخش کلی

مسگگتند ،محقق به پرسگگشهای شگگرکتکنندگا در پژوهش در

خصگگوص اعتیاد و اثرات مواد روا گردا پاسگگخ میداد .پس از پایا جلسگگه شگگشگگگم ،پس
آزمو اجرا شگد و از شگگرکت کنندگا خواسگته شگگد ،مجدداً به سگؤاالت پرسگگشنامه پاسگگخ
دهند.
ابزار
پرسگشنامه نررش سگنج اعتیاد :این ابزار خودگزارشدهی توسگو نظری ( )2312ساخته شده
و دارای  30سگگؤا اسگگت .پاسگگخدهی به آ در قالب طیف لیکرت اسگگت .در مورد مادههای
مسگگاعد یا نررش مثبت به اعتیاد به هریک از پاسگگخهای"کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،
مخگالفم،کگامالً مخگالفم" بگه ترتیب نمرههای  2،0،3،7،5داده می شگگگود و در مورد ماده های
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نگامسگگگاعگد یگا نررش منفی به اعتیاد ،نمرهگذاری به ترتیب معکوپ انجام میشگگگود .بنابراین
دامنه نمرات فرد در این پرسگگشنامه بین  30تا  252در نوسگگا خواهد بود .کسگگب نمره باالتر
نشگانرر نررش مسگاعد و مطلوب نسگگبت به اعتیاد و مصگرف موادمخدر اسگگت .خصگوصگگیات
روانسنجی این پرسشنامه مطلوب گزارش شده است (نظری.)2312 ،
یافتهها
شگگرکتکنندگا در پژوهش حاضگگر  02نفر بودند که دامنه سگگنی آ ها بین  25تا  02سگگا با
میانرین  29و انحراف استاندارد  2/25بود.
میگانرین و انحراف اسگگگتگانگدارد نتایج پیشآزمو و پسآزمو در جدو  2ارائه شگگگده
است.
جدول  :7میانگین و انحراف استاندارد نگرش سنج اعتیاد در پیشآزمون و پسآزمون

میانرین

انحراف استاندارد

پیش آزمو

231/42

27/44

پس آزمو

70/55

7/42
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نمرات شگگگرکگگت کننگگدگگگا در پژوهش در مرحلگه پیشآزمو حگگدود  231و در مرحلگگه
پسآزمو  70اسگگت .قبل از انجام آزمو  ،tفرض نرما بود بررسگگی و نتایج نشگگا داد که
توزیع نرما است.
جدول :2نتایج آزمون  tوابسته

تفاوت
میانرین
پیش آزمو -
پس آزمو

95/25

انحراف استاندارد خطای استاندارد میانرین
25/72

3/77

T

 dfمعنی داری

29 04/19

2/2222

همگا طور کگه نتگایج جگگدو  0نشگگگا میدهگد ،اختالف میگانرین نمرات پیشآزمو و
پسآزمو در سطو  2/2222معنی دار است.
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براسگگگاپ جگدو  2میگگانرین نمرات پیشآزمو از نمرات پسآزمو بیشگگگتر اسگگگت و
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بنگابراین می توا نتیجگه گرفگت که بین نررش جوانا نسگگگبت به مواد و اعتیاد ،در مرحله
پیشآزمو و مرحلگگه پسآزمو تفگاوت معنگگاداری وجود دارد .بگگه عبگارت دیرر ،نمگگایش
فیلم های مسگتند با محتوای سگوءمصگرف مواد ،توانسته است نررش جوانا شرکتکننده در
پژوهش را تغییر دهد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسگگگی تأثیر فیلمهای مسگگگتند با محتوای اعتیاد و مواد روا گردا بر
نررش به مواد در نوج وانا شگگگهر بندرعباپ بود .براسگگگاپ نتایج به دسگگگت آمده ،نمایش این
گونگه فیلم هگا تگأثیر مثبتی بر نررش منفی جوانگا نسگگگبگت بگه اعتیاد و مواد روا گردا دارد.
نتایج نشگگگا داد که پس از تماشگگگای فیلمها و کلی های مسگگگتند ،نررش شگگگرکتک نندگا
نسگگگبگت بگه اعتیگاد و مواد روا گردا تغیی ر زیگادی پیگدا کرد و نررش آ ها نسگگگبت به مواد
روا گردا تا حد زیادی منفی شگگگد .در همین راسگگگتا ،نتایج پژوهش حاضگگگر با نتایج دیرر
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تحقیقگات در خصگگگوص تگأثیر فیلم و برنگامههای تلویزیو بر بیماری ایدز و اعتیاد همخوانی
دارد .بگه عبگارتی نتایج پژوهش حاضگگگر با نتایج تحقیق کرما سگگگراوی و همکارا ()0223
مبنی بر این که مشگگاهده فیلم نسگگبت به مطالعه کتاب تأثیرات بیشگگتری بر نررش دانشگگجویا
نسگگگبگت بگه ایگدز دارد همخوانی دارد .همچنین بگا نتگایج تحقیق بهجتی و آیت اللهی()2317
مبنی بر این که بیشگترین منبع اطالعاتی دانشآموزا در خصگوص ایدز تلویزیو بوده است،
همسگگگو اسگگگت .نتگگایج پژوهش حگاضگگگر بگا یگافتگههگای زادهبگاقری و همکگارا ( )2317و
قرهشگگیخلو( )2312نیز همخوا اسگگت .زادهباقری و همکارا ( )2317گزارش کردهاند که از
دید سگوءمصگرف کنندگا مواد ،بهترین روش آموزش پیشگریری از مصرف مواد ،تلویزیو
اسگگت .قره شگگیخلو( )2312در نظرسگگنجی از مردم شگگهر تهرا گزارش کرده اسگگت که 54
درصگگگد از پگاسگگگخگویگا معتقگد بودنگد پخش فیلمهگایی بگا محتوای اعتیگاد ،بر نررش منفی
جوانا نسبت به مواد تأثیردارد.
در خصگگوص اینکه چرونه و طی چه فرایندی مشگگاهده فیلمهای مسگگتند بر نررش منفی
افراد از مواد روا گردا تگأثیر میگگذارد ،برخی تحقیقگات بر نقش عبرتآموزی و مقایسگگگه
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با افراد پایین تر از خود تأکید دارند .افرادی که در زندگی شگگکسگگتهایی را تجربه کردهاند،
چنانچه موضگگگوع مقایسگگگه قرار گیرند ،می توانند رفتارهای پیشگگگریرانه را در دیررا تقویت
کننگد و نوعی عبرت برای دیررا بگاشگگگند (الکوود  .)0222 ،2برخی از روا شگگگناسگگگا بر
ترکیگب همزمگا دو منبع مقایسگگگه احتماعی و نتایج اجتماعی آ تأکید کردهاند؛ به گونهای
کگه افرادی کگه موضگگگوع مقگایسگگگه اجتمگاعی مگا قرار میگیرنگد همزمگا می تواننگد نتایج و
بازخوردهایی را برای اصگگگالز رفتار ما بدهند (یونسگگگی و محمدی .)2315 ،روا شگگگناسگگگانی
مگاننگد بنگدورا بر نقش یگادگیری مشگگگاهگده ای اجتنابی در اکتسگگگاب الروهای رفتاری تأکید
دارنگد .در این حگالگت ،کسگگگانی کگه در سگگگطو پگایین تر از مگا قرار دارند می توانند در فرایند
یادگیری مشگگگاهده ای جهت رفتار اجتنابی (دوری از مصگگگرف مواد روا گردا ) ما را تحت
تأثیر قرار دهند (یونسگگگی و محمدی .)2315 ،پژوهشها نشگگگا داده اسگگگت که دانشگگگجویا
دارای نررش مثبگگت بگگه اعتیگاد و مصگگگرف مواد ،عملکرد ضگگگعیف تری دارنگگد (رضگگگگایی،
جهگانریرپور ،موسگگگوی و موسگگگوی  .) 2393در تبیین اینکگه چرونگه مصگگگرف مواد بگا پیامد
چاسگگین  ) 0225(0شگگرز داده شگگده اسگگت .او آنکه مصگگرف مواد ممکن اسگگت به ظرفیت
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شگگناختی(توجه و حافظه کاری) فرد آسگگیب برسگگاند و به نوبه خود ،پیشگگرفت آموزشگگی را
تقلیل داده و عملکرد تحصگگگیلی را مختل نماید .دوم اینکه مصگگگرف دارو و الکل میتواند به
همراهی با گروه های همسگا دارای رفتار ضگداجتماعی منجر شگود و بدین ترتیب از اشگگتغا
فرد بگه فعگالیت های درسگگگی بکاهد و سگگگایر مشگگگکالت رفتاری و اجتماعی را افزایش دهد.
بنگابراین بگه نظر میرسگگگد اصگگگالز نررشهای غلطی نظیر این که " مواد وسگگگیله خوبی برای
فراموشگگی مشگگگکالت اسگگگت و موجب افزایش حافظه و توجه میشگگگود" ،و یا "اسگگگتفاده از
موادمخدر آرامشبخش اسگت" طی اجرای یک یا چند برنامه در هر سگا تحصگیلی میتواند
در پیشریری از ایجاد نررش مثبت مؤثر باشد.
براسگگگاپ یافتههای این تحقیق و تحقیقات مشگگگابه ،می توا نتیجه گرفت که برنامههایی
که تلویزیو در خصگگوص عوارض و عواقب سگگوءمصگگرف مواد روا گردا و اعتیاد پخش
2. King, Meehan, Trim & Chassin

1. Lookwood
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میکنگد ،می توانگد تگأثیرات زیادی بر ایجاد نررش منفی بینندگا داشگگگته باشگگگد .برنامههای
مسگگتند که مسگگتقیماً به زندگی معتادا پرداخته و عواقب مصگگرف روا گردا را از زبا خود
آنگا بیگا میکنگد تاثیر زیادی در ایجاد نررش منفی نسگگگبت به مصگگگرف مواد دارد .بنابراین
می توا برای گروههگای در معرض خطر مگاننگد دانشآموزا و جوانگا این گونگه برنامههای
مستند را جهت پیشریری همراه با پرسش و پاسخ نمایش داد.
این پژوهش ،مگاننگد بسگگگیگاری از پژوهشهگای دیرر ،دارای چند محدویت بود .یکی از
محگدودیگته ا نمونه نسگگگبتاً کم پژوهش بود که تعمیم نتایج را با مشگگگکل مواجه میسگگگازد.
محگدودیگت دوم عگدم امکا اسگگگتفاده از شگگگیوه نمونهگیری تصگگگادفی بود و نمونه از منطقه
مرکزی شگگهر انتخاب شگگگده بود .پیشگگنهاد میشگگگود که در پژوهشهای آتی ،از حجم نمونه
بیشگگتری اسگگتفاده شگگود .همچنین می توا این گونه تغییر نررش را در مدارپ و محیوهای
دیرر نیز اجرا کرد.
منابع
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علي نيکبخت و بهاره ميراحمدی

طگارمیا  ،فرهاد ( .)2312بررسی مقدماتی اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی به منظور
پیشگریری از سوء مصرف مواد مخدر در دانشآ موزا سگا او راهنمایی .دفتر پیشگریری از
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