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 زا پیشگیری در نگری مثبت های مهارت آموزش تأثیر بررسی منظور به حاضر پژوهش: چکيده

 سال در مهران شهرستان های دبیرستان پسر آموزان دانش بین در مخدر مواد سوءمصرف به گرایش

 گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از آزمایشی شبه تحقیق روش. گرفت انجام 59-59 تحصیلی

 به نفر 539 ابتدا که بود مهران شهرستان های دبیرستان پسران شامل آماری جامعه. باشد می گواه

 به و انتخاب مواد به باال گرایش با نفر 95 ها آن بین از سپس شدند انتخاب تصادفی ای خوشه روش

 گرین مثبت آموزش برنامه در آزمایش گروه.  گرفتند قرار گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت

 پذیرش مقیاس های پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای. کردند شرکت بود جلسه 55 شامل که

 نگری مثبت های مهارت آموزش داد نشان پژوهش های یافته. شد استفاده اعتیاد استعداد و اعتیاد

 .دارد مخدر مواد سوءمصرف به آموزان دانش گرایش از پیشگیری در معناداری اثر

 .مهران شهرستان مخدر، مواد پیشگیری، نگری، مثبت :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 به دارد، دنبال به را اقتصادی و ادگیانوـخ ،جتماعیا ،نیروا جسمی، اوانفر های آسیب که است مزمن ای هپدید ادمو سوءمصرف

 در مواد مصرف ســوء(. 5339 بدریان،) کند می جتماعیا و دیفر یکنشها در یجد فتا رچاد را مبتال شخص که ریطو

 شکســت به منجر که داروها و مواد مکــرر مصرف: اســت شــده تعریف گونه این  روانی، اختالالت آماری و تشــخیص راهنمای

 رد ماده مصرف انطباقی غیر رفتار مصرف، سوء از مقصود عبارتی، به(. خانه مدرسه، شغل، مثل) شود می تعهداتش انجام در فرد

 به ولی باشند، داشته مواد مصرف سوء های نشــانه افراد از برخی است ممکن باشد، مضر فرد سالمتی برای که اســت ای اندازه
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 زا پیشگیری در نگری مثبت های مهارت آموزش تأثیر بررسی

 دبیرستان در مخدر مواد سوءمصرف به آموزان دانش گرایش

 مهران شهرستان پسرانه های
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 مالک سه فرد گذشته، ماه 51 برای که دارد می بیان روانی اختالالت آماری و تشخیص راهنمای دیگر سوی از. نباشند وابسته مواد

 ای و بخشیدن پایان برای فرد ناموفق های تالش زیاد، مقــدار به دارو مصرف گیری، گوشه تحمل، جمله از باشد داشته را زیر

 روان و جسمانی مشکالت داشتن رغم به داروها از استفاده و اجتماعی شغلی، های فعالیت به بخشیدن پایان مصرف، کردن کنترل

 (.5355 جیمز، کی،) آنها شناختی

 استعمال سیگار  گان کنند مصرف از درصد 35 تقریبا. شود می محسوب آدمی رشد فرآیند در پراهمیت ادوار از نوجوانی دوران

 مخدر مواد به ابتال(. 1555 لیوولی، و چیو لوی، گایو، از نقل به ،1559 ولید، امسون) اند کرده شروع نوجوانی سنین رادر دخانیات

 نوعی لستعماا با انسان که است آن کلمه ینا قیقد ممفهو. دارد نام اعتیاد شود، شمرده آور نیاز جتماعیا یا جسمی نظر از که

 و مشآرا احساس  دارو مصرف و دستیابی ثرا بر که ریطو به. میکند اپید بستگیوا آن به نیروا و جسمی نظر از شیمیایی دهما

 مسئله با مسؤوالن وزهمرا. یکند م تجربه را حتیرانا ساــحسا و مانیــجس یهادرد دارو، نرسیدن با ماا ،هددمی دست او به تلذ

 هنماییرا تحصیلی مقاطع در هیژو به ارسمد به شیمیایی و سنتی رمخد ادمو اعنوا هیابیرا نهما که ندا ه دـش وبررو یجدید ی

 ادمو. است رمخد ادمو اعنوا دنبو دسترس قابل معضل، ینا رواج یعلتها از یکی که شد مدعی ن ابتو ایدـش. است دبیرستان و

 ادمو ینا خرید و تهیه به نسبت هرـش از نقطه هر در ندکیا نماز تمد صرف با ندامیتو کسی هر که است اوانفر ریقد به رمخد

 تلذ مواد تأثیر از معتاد فرد. است نبوده آمیز موفقیت متعددی دالیل به مخدر مواد به اعتیاد درمان(. 5333 اردشیری،) کند امقدا

 عتادم فرهنگ خرده در زندگی ی شیوه یک عنوان به بسیاری اعتقاد به و شود مواد جایگزین است ممکن اندکی چیزهای. برد می

 کشور جمعیت که 5955 سال تا درصدی 3 رشد با معتادان جمعیت بینی پیش(.  5531 زوکر ؛5535 ، ورمسر) است گرفته شکل

 سال در شده انجام های تحلیل طبق همچنین. رسید خواهد نفر میلیون 53 یه است، شده گزارش نفر میلیون 555 تا 55 حدود

 اعمال رو ازین(. 5355 دشتی،) است رسیده سال 51 تا 59 به کشورها در مخدر مواد مصرف آغاز سن که است نشانگرآن 5331

 پیشرفت به رو و سالم ای جامعه داشتن برای مخدر مواد به نوجوانان گرایش از گیری پیش جهت درمانی و ای مشاوره های روش

 را موفقیت احتمال زیادی ی عده. اند داشته محدودی موفقیت ها درمان از زیادی تعداد عالوه به. باشد می الزم و ضروری بسیار

 ، سالمون و میر)  بینند می گروهی رویارویی های شیوه در را هروئین با معتادان خصوص به دارو به معتادان برای کلی طور به

 گروهی آموزش عنوان تحت گروهی، آموزش روش یک ی مداخله حاضر، پژوهش در موضوع، اهمیت به توجه با رو ازین ،(5533

 دیدگاه از. تاس گرفته قرار مطالعه مورد مخدر، مواد به دبیرستانی پسر آموزان دانش گرایش از پیشگیری در آن تاثیر و نگری مثبت

 نشأت ما اندیشه سبک و روانی ذهنی، آرایش از شادی یا درد به تجربه نحوه و جسمانی روانی، وضعیت روانشناسی، و رفتاری علوم

 می رت بخش لذت و تر عمیق تر، گسترده را خودمان عینی زندگی کنیم، فکر زیباتر و تر مثبت تر، سالم ما که هرچه. گیرد می

 بیماری لمد" در. دارد وجود پیشگیرانه برنامه مدل دو. کند می تعیین را مان زندگی کیفیت که ماست تفکر ی شیوه این کنیم،

 ارتقای مدل" در که حالی در. است اختالل یک به ابتال علیه فرد مقاومت افزایش و خطر عوامل کاهش هدف، پیشگیری، " محور

 افزایش هب که مداخالتی های برنامه و تحقیقات و است روان سالمت و بهزیستی نهایی حد به دستیابی اولیه، تمرکز ،" روان سالمت

 ی مطالعه نگر، مثبت روانشناسی(. 1559 ،  دابسون دوزویس) گیرند می جای حوزه این در دارند؛ تأکید کننده مجافظت عوامل

 مثبت مداخالت(. 1555 سلیگمن،) شوند می موجب را رشد این که است ساختارهایی و مثبت فردی صفات مثبت، هیجانات علمی

 پدیدآوری دعیم نگر مثبت روانشناسی. است گرفته شکل نگر مثبت روانشناسی مبنای بر که است مداخالت گونه این از یکی نگر

 ناصرع تمامی که است آن نگر مثبت روانشناسی فراگیر اصطالح ارزش بلکه نیست، علمی مطالعات روند هدایت یا خوب زندگی

 آورد می هم گرد را موضوع این ی درباره تحقیقات و نظریات مختلف خطوط همچنین بخشد، می ارتقا را زیستن ارزش پراکنده

 (.1553 ،  پارک و پترسون)

 اگونگون های حیطه در روش این بودن کارا و بودن مؤثر بر دال است گرفته انجام نگری مثبت حیطه در تاکنون که هایی پژوهش

 منبع بر گروهی ی شیوه به اندیشی مثبت های مهارت اثربخشی بررسی به( 5339) بخش جوان  پژوهشی در اینکه جمله از. است

 آموزان دانش کنترل منبع میزان در شده ایجاد تغییرات که داد نشان پژوهش های یافته. پرداخت دبیرستانی آموزان دانش کنترل

. ستا بوده مؤثر دبیرستان آموزان دانش کنترل منبع سازی درونی در شده یاد آموزش و است بوده مستقل متغیر ی ارائه اثر در

 ردک بررسی کرمان سرچشمه مس معدن کارکنان شغلی رضایت بر را اندیشی مثبت های مهارت اثربخشی( 5339) پور آبادی تاج
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   تاینهولس. یابد افزایش کارکنان شغلی رضایت تا است شده سبب اندیشی مثبت های مهارت آموزش که رسید نتیجه این به و

 او وتق نقاط تقویت به باید مراجع بیمارگونة صـفات بـر کـارکردن و تأکیـد جـای بـه درمـان در کـه اسـت باور براین ،(5553)

. ردگی قرار درمانی روش محور مشکالتشان، نه و آنها، قوت نقاط آنکه مگر کرد نخواهنـد بودن کامل احساس مراجعان زیرا. پرداخت

 بر نگری مثبت آموزش اثربخشی بررسی هدف با رابطه در پژوهشی کنون تا حوزه، این در متعدد های پژوهش وجود رغم علی

  جواناننو اعتیاد اجتماعی و روانی عواقب تر پیش که جایی آن از. است نگرفته صورت نوجوانان مخدر مواد سوءمصرف از پیشگیری

 در این، بنابر گردید؛ ذکر متعد های پژوهش در نگری مثبت های مهارت آموزش مثبت بودن اثربخش  و اهمیت همچنین و

 مخدر وادم به دبیرستانی پسر آموزان دانش گرایش از پیشگیری در نگری مثبت های مهارت آموزش تأثیر بررسی به حاضر پژوهش

 .شد پرداخته

 

 روش پژوهش

 ینا  ریماآ جامعه. دـمیباش لکنتر وهگر با نموآزپس-نموآزپیش عنو از یشیماآز روش به و ای خلهامد عنو از تحقیق روش

 دبیرستان 3 ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با. دادند می تشکیل مهران شهرستان دبیرستانی پسر زانموآنشدا را هشوپژ

 انتخاب باال گرایش با نفر 95 آموزان دانش این میان از. دادند پاسخ اعتیاد استعداد و اعتیاد پذیرش های پرسشنامه به و شد انتخاب

 55 در منظم طور به آزمایش گروه های آزمودنی. شدند تقسیم گواه و آزمایش نفری 19 گروه دو به تصادفی صورت به و شدند

 . یافتند حضور نگر مثبت آموزش جلسه

 مقیاس -5: شامل استفاده مورد ابزارهای. گردید تکمیل گروه دو هر اعضا کل توسط مجددا پرسشنامه دو هر هفته یک فاصله با

 های داده از استفاده با آن خام های نمره. دارد ماده 53 و بوده مواد سوءمصرف به مربوط مشخصا مقیاس محتوای:   اعتیاد پذیرش

 از کبمر ای نمونه درونی همسانی های ضریب  وید. شوند می تبدیل خطی های نمره به سوتا مینه شخصیتی پرسشنامه هنجاری

 بازآزمایی اعتبار های ضریب همچنین او. داد گزارش 39/5 را بهنجار های آزمودنی و روانی بیماران مواد، کنندگان سوءمصرف

 آن سؤاالت محتوای. دراد سوال 35 مقیاس این:  اعتیاد استعداد مقیاس -1 .داد گزارش 39/5 و 35/5 ترتیب به را زنان و مردان

 از یبعض. باشند داشته مواد سوءمصرف یا مصرف با مستقیمی ارتباط سؤاالت از بسیاری که رسد نمی نظر به و است ناهمگن

 نگرش و خودبیگانگی از ، نفس تردیدهای به سؤاالت سایر هستند، مربوط خطرپذیری و  طلبی هیجان گرایی، برون به سؤاالت

 هب زنان و مردان در اعتیاد استعداد مقیاس در بازآزمایی نوع از اعتبار های ضریب. است مربوط دیگران به نسبت بدبینانه های

 .شد گزارش 33/5 و15/5 ترتیب

 اجرا روش

 ، ولینوبرت و اوهانلون) "نگر مثبت روانشناسی ی درباره درمانگر یک های یادداشت " کتاب اساس بر نگر مثبت آموزش ی برنامه

 شده ارائه اصل هر برای هایی تمرین همراه به نگر مثبت روانشناسی ی حیطه در اصل 3 مذکور کتاب در. شد طراحی( 1551

 سپس .شد می بررسی گیرند، انجام هفته طول در بایست می که تکالیفی و مرور قبل، جلسه محتوای جلسه، هر ابتدای در. است

. دادند می انجام گروهی و فردی صورت به را آن با مرتبط های تمرین افراد شدو می داده آموزش جلسه آن به مربوط محتوای

 .بود اختیاری و آزادانه کامال آموزشی کارگاه این در شرکت
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 ( مجتوای جلسات آموزش مثبت نگری5جدول )

 جلسه 

 اول معرفی برنامه ،موزش مثبت نگر، آشنایی اعضا با یکدیگر، توضیح بسته ی مثبت نگر و تمرینات مربوط به آن

 دوم انجام تمرینات مربوط به آن.؛  آشنایی با اولین اصل بسته ی مثبت نگر یعنی اصل هدف و معنا و P.O.S.I.T.I.V.Eتوضیح بسته 

 سوم آشنایی بیشتر با اصل هدف و معنا و انجام تمرینات آن

 چهارم آشنایی با دومین اصل بسته ی مثبت نگر یعنی اصل خوش بینی و انجام تمرینات مربوطه

 پنجم مربوطه تمرینات انجام آشنایی با سومین اصل یعنی اصل ارتباطات و شبکه ی اجتماعی و

 ششم آشنایی بیشتر با اصل ارتباطات و شبکه ی اجتماعی با انجام تمرینات بیشتر

 هفتم آشنایی با چهارمین اصل بسته ی مثبت نگر، یعنی اصل سپاس گزاری و قدردانی

 هشتم آشنایی بیشتر با اصل سپاس گزاری و قدر دانی و تمرینات بیشتر

 نهم یعنی اصل مثبت حرف زدن و انجام تمریناتآشنایی با پنجمین اصل برنامه ی مثبت نگر، 

 دهم آشنایی با سه اصل آخر برنامه ی مثبت نگر ، یعنی اصول ثروت، فعالیت های داوطلبانه و ورزش

 یازدهم گرفتن پس آزمون از اعضاء گروه قبل از شروع کالس؛ مرور کل مطالب، نظرسنجی نهایی و اختتام جلسات

 

 استفاده با آن خام های نمره. دارد ماده 53 و بوده مواد سوءمصرف به مربوط مشخصا مقیاس محتوای:   اعتیاد پذیرش مقیاس -5

 مونهن درونی همسانی های ضریب  وید. شوند می تبدیل خطی های نمره به سوتا مینه شخصیتی پرسشنامه هنجاری های داده از

 اعتبار های ضریب همچنین او. داد گزارش 39/5 را بهنجار های آزمودنی و روانی بیماران مواد، کنندگان سوءمصرف از مرکب ای

 .داد گزارش 39/5 و 35/5 ترتیب به را زنان و مردان بازآزمایی

 سؤاالت از بسیاری که رسد نمی نظر به و است ناهمگن آن سؤاالت محتوای. دراد سوال 35 مقیاس این:  اعتیاد استعداد مقیاس -1

 مربوط خطرپذیری و  طلبی هیجان گرایی، برون به سؤاالت از بعضی. باشند داشته مواد سوءمصرف یا مصرف با مستقیمی ارتباط

 اعتبار های ضریب. است مربوط دیگران به نسبت بدبینانه های نگرش و خودبیگانگی از ، نفس تردیدهای به سؤاالت سایر هستند،

 .شد گزارش 33/5 و15/5 ترتیب به زنان و مردان در اعتیاد استعداد مقیاس در بازآزمایی نوع از

 

 هایافته

 (. آماره توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه و مرحله آزمون در جدول زیر ارائه شده است.1جدول )

 متغیرها آزمایش کنترل

 پیش آزمون پس آزمون آزمون پیش آزمون پس

SD M SD M SD M SD M 
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استعداد  33/11 93/1 3/59 93/1 33/15 39/3 33/19 99/1

 اعتیاد

پذیرش  19/3 91/5 91/9 91/1 3/3 93/5 93/9 33/5

 اعتیاد

همچنین برای بررسی  برای بررسی تفاوت نمرات استعداد اعتیاد و پذیرش اعتیاد از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.

 استفاده شد.الگوهای تفاوت از تحلیل کواریانس تک متغیری به شرح ذیل 

 (. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت در پذیرش و استعداد اعتیاد3جدول )

 متغیرها میانگین مجذورات F آماره معناداری

 استعداد اعتیاد 31/35 193/31 5559/5

 پذیرش اعتیاد 31/1393 195/513 5559/5

، P < 555/5(، و پذیرش اعتیاد ) P ،193/35  =F < 555/5همانطور که جدول فوق مشاهده می شود در استعداد اعتیاد ) 

935/519  =F.تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد ) 

. 

 نتيجه گيري: بحث و
 در ها یفیتک بهترین ساختن به زندگی در چیزها بدترین بهبود از روانشناسی، نگاه تغییر تسریع نگر، مثبت روانشناسی از هدف

 و انیرو های آسیب از پیشگیری برای ها زمینه بهترین از یکی فرد در توانمندی ایجاد نگر مثبت دیدگاه نظر از. است زندگی

 آن بودن مؤثر و نگری مثبت آموزش ی پیشینه بررسی به توجه با رو ازین(. 1555 ، میهالی سکیزنت سلیگمن،) است اجتماعی

 آزمایش مورد مخدر مواد سوءمصرف از پیشگیری بر نگری مثبت آموزش تأثیر نیز حاضر پژوهش در آزمایش، مورد متغیرهای بر

 رد مخدر مواد سوءمصرف از پیشگیری بر نگری مثبت آموزش آمد، دست به ها داده تحلیل در که آنطور و گرفت قرار پژوهش و

 یاستس در و تر گسترده ابعاد در آموزش این از توان می بنابراین. بود معنادار پژوهش ی نتیجه و مؤثر دبیرستانی نوجوانان بین

 .نمود استفاده است خواستار را جامعه جسمانی و روانی سالمت نهایت در که پرورش و آموزش های

 مراجع

 ،اردشیری مهرداد نشر: تهران مخدر، مواد و اعتیاد فرهنگ(. 5333) مهدی اردشیری. 

 ،دانشور تهران، مخدر، مواد مقررات و قوانین کامل مجموعه(. 5339) فخرالدین بدریان. 

 معدن کارکنان شغلی رضایت بر اندیشی مثبت های مهارت اثربخشی(. 5339) حسین پور، آبادی تاج 

 .تهران طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان. کرمان سرچشمه مس

 ،الهی، سیف اهلل سیف مترجم مخدر، موارد از پیشگیری اعتیاد، شناسی جامعه(. 5355) جیمز کی 

 .پژوهان جامعه تهران،
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 بر گروهی ی شیوه به اندیشی مثبت های مهارت اثربخشی بررسی(. 5339) عبدالرحمان بخش، جوان 

 .هرانت طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان دبیرستانی، آموزان دانش کنترل میزان

 ،وند زهره تهران، آن، تأثیرات و مخدر مواد انواع و اعتیاد(. 5355) مجتبی دشتی. 

 انتشارات.همکاران و رفیعی تألیف نوجوانان، برای خطر از عاری زندگی( 1555) لیوولی، چیو، لوی، گایو 
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