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چکیده
از نظر پياژه کودکان و هم نوجوانان به فيلمهایي که با تصویر زندگي عادي و روزمره شان تفاوت داشته باشند و برایشان بدیع و
غریب جلوه کند ،توجه بيشتري نشان ميدهند .هدف این پژوهش بررسي تاثير فيلمهاي آموزشي بر تغيير نگرش دانشآموزان
دختر مقطع دبيرستان شهر دماوند نسبت به سوءمصرف مواد مخدر ميباشد.
نمونه پژوهش حاضر تعداد  08دانشآموز دبيرستاني که با اجراي فرم الف پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتياد پيش آزمون شدند.
آزمودنيها ،به طور تصادفي در 2گروه  08نفري شامل گروه هاي کنترل و گروه آزمایش جایگزین شدند  08نفر از آزمودنيها که
نمره باالتري در پيش آزمون کسب کردند (یعني گرایش مثبتتري نسبت به مصرف مواد داشتند) را در گروه آزمایش و از بقيه
دانشآموزان  08نفر را به طور تصادفي انتخاب و به عنوان گروه کنترل جایگزین شدند و سپس به گروه آزمایش به مدت  1ماه
فيلمهاي آموزشي نشان دادند اما هيچ متغيري بر گروه کنترل اعمال نشد .در پایان هر دو گروه توسط فرم ب مقياس نگرش سنج
نسبت به اعتياد مورد پس آزمون قرار گرفتند .فرضيههاي پژوهش توسط روشهاي آماري تحليل کوواریانس و آزمون  tتجزیه و
تحليل شدند .
یافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهد که بين نگرش دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد (از نظر شناخت ،عاطفه و رفتار) و
اعتياد قبل و بعد از نشان دادن فيلمهاي آموزشي تفاوت معنيداري وجود دارد .به عبارت دیگر ،نگرش نسبت به سوءمصرف مواد با
نشان دادن فيلمهاي آموزشي به نوجوانان دختر تغيير ميکند.
تحليل آماري نشان داد که فيلمهاي آموزشي در تغيير نگرش دانشآموزان نسبت به سوء مصرف مواد موثر بوده است.
واژگان کلیدی :فيلمهاي آموزشي  ،تغيير نگرش ،مواد مخدر ،اعتياد ،دانش آموزان.

 -1مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دماوند ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونيکmt_roz @yahoo.com :
 -2معاون و عضو هيئت علمي دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه تهران مرکز
 -3عضو هئيت علمي دانشگاه فرهنگيان
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مقدمه
امروز ثابت شده است که مجازات وتنبيه براي جلوگيري
از اعمال مجرمانه و آسيبهاي اجتماعي ،کفایت
نميکند هر چند انسانهاي محدودي هستند که به
علت آگاهي نسبت به این که اگر مقررات قانون را زیر
پا گذارند ،مجازات خواهند شد از بزهکاري و جرم
خودداري مينمایند اما امروز بطالن نظریه کساني که
معتقد بودند براي امنيت و آرامش جامعه و نيز حفظ
حقوق و آزاديهاي فردي تنها راه حل مسأله بزهکاري
و مشکل بزهکاران برخورد کيفري محض با ایشان
است بر کسي پوشيده نيست ،از همين رو نظامهاي
کيفري مختلف معتقدند که در کنترل و مقابله با جرایم
عالوه برسرکوبگري و واکنش بعد از ارتکاب جرم
بایستي به پيشگيري بيشتر توجه کرد.
اهميت پيشگيري از جرایم وقتي روشن ميشود که
ناتواني مجازاتها و کيفرهاي مختلف را در جلوگيري از
ارتکاب جرایم و کاهش آنها دریابيم ،یکي از حقوقدانان
کيفري در این خصوص ميگوید:
«پيشگيري به جاي آن که امري فرعي باشد باید
ضامن اصلي حفظ نظم اجتماعي گردد و کيفرها در
ممانعت از اجرا تقریباً ناتوان است» ( کينيا.)1309،
به دليل جایگاه مهم امر پيشگيري در سالم سازي
جامعه و امنيت آن و نيز ارتباط گسترده آن با
سياستهاي جنایي کشور قانون اساسي جمهوري
اسالمي ایران در بند  9اصل  199یکي از وظایف قوة
قضائيه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و
اصالح مجرمان قرار داده است.
مساله مواد مخدر یکي از مسائل مهم و جدي در سطح
بينالمللي است که از جنبههاي مختلف اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي و فيزیولوژیک نگاههاي مختلفي را به
خود معطوف نموده است .سوء مصرف و قاچاق مواد
مخدر پدیدهاي چند وجهي است که همه ارکان اساسي
جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد ،لذا مبارزه با آن نيز
مستلزم به کارگيري همه ظرفيتهاي موجود است.
مبارزه با اعتياد بر سه روش -1 :مبارزه با عرضه-2 ،
درمان معتادان و  -3فعاليتهاي پيشگيري در جهت
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کاهش تقاضا استوار است و بر اساس رضایتبخش
نبودن مبارزه با عرضه و درمان معتادان در کشور
بهترین روش ،انجام فعاليتهاي پيشگيري درجهت
کاهش تقاضا است (نظري.)1308 ،
بنا به نظر ،بوتوین و بوتوین ( ،)1551درمان اعتيـاد و
شکسـتن چرخـه معيـوبگران و دشوار است و سيسـتم
درمـاني جـامعي بـا رویکـردهـاي مختلـف دارودرمـاني،
رواندرماني ،بازپروري و باز تواني را ميطلبد .درچنـين
شـرایطي پيشـگيري بـه طـورمنطقي جایگزین درمان
ميشود .هدف از پيشگيري به تاخير انداختن یـا
جلـوگيري ازشروع استفاده از مواد مخدر در جامعه است.
به ایـن ترتيـب پيشـگيري از ابـتالي افـرادجامعه به
سوء مصرف مواد به معناي جلوگيري از تحميل هزینه
هاي سنگين به اجتماع ،ابتالي افراد به ایدز و بيماري
هاي دیگر  ،کاهش بازدهي در محـيط کـار ،وقـوع
جـرم وجنایت و در معرض خطر قرار گرفتن نسل بعدي
است .یکي از روشهاي پيشگيرانه در برابر مصرف
مواد مخدر ،آگاهسازي افراد در مورد خطرها و مضرات
مواد مخدر ،اصـالح و تغيير نگرش افراد از نگرش
مثبت به نگرش منفي به اعتياد ،معتاد و مـواد مخـدر
اسـت (رحيمي ،1302 ،به نقل از جزایري و
همکاران.)1302،
یکي از مهمترین استراتژيها در پيشگيري از اعتيـاد
تغييـر نگـرشهـاي مثبـت وتثبيت نگرشهاي منفي
نسبت به مصرف مواد مخدر است ،نگرش یعني
باورهاي فرد در مورد نتيجه و عاقبت هر کار و ارزشي
که فرد براي این نتيجه قائل است نگرشها دالیل
منطقي بروز رفتارهاي هر فرد خاص ميباشد ،عوامل
بسياري بر نگرش افراد تـاثير مـيگذارند؛ یکي از این
عوامل دانش و اطالعات فرد در حوزه هاي مختلف
ميباشد ،لذا طبـق مطالعات صورت گرفته مشخص
شده است افرادي که نسبت به مواد مخدر نگرش هـا و
باورهاي مثبت دارند احتمال مصرف و اعتيادشان بيشتر
از کساني است کـه نگـرش هـاي منفي یا خنثي دارند.
بر همين اساس تغيير نگرش ها از خنثي به منفي
آسـانتر از تغيير نگرش ها از مثبت به منفي است .به
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همين دليـل افرادي کـه سـيگاري نيسـتند بيشـتر
ازسيگاري ها به مضرات سيگار توجه دارند (عسگري،
.)1300
به عقيده فيش بين ( ،)1551مصـرف مـواد مخـدر
تحـت تـاثير نگرشـي اسـت کـه نوجوانان به مواد
دارند .شکل گيـري نگـرش مثبـت یـا منفـي ناشـي از
ترکيـب دانـش ،اطالعات ،باورها و عواطف نوجوانان
درباره مواد مخـدر از یـک سـو و ميـزان ارزشـمندي
است که براي آنها قائل هستند عالوه بـر ایـن از نظـر
روانشـناختي افـراد تمایـل دارنـد رفتارهایي را انجام
دهند که اکثریت مـردم و گروههـاي مرجـع آنهـا را
مناسـب و مثبـت ارزیابي ميکنند .از اینرو معموال به
رفتارهاي مطابق هنجارهاي اجتماعي عمل ميشود .هر
چه فرد تبعيت و اطاعت بيشتري از نظرات دیگران
داشته باشـد ،احتمـال رفتارهـاي مطابق با هنجار
افزایش ميیابد ( پورشهباز و دیگران.)1300 ،
کالس درس و فضاي مدرسـه از موقعيـتهـایي اسـت
کـه افـراد زیـاد تحـت تـاثير همساالن قرار ميگيرند.
چون بيشتر وقت دانش آموز در این مکان سـپري
ميشـود ودانش آموزان در بيشتر مسائل و موقعيتهاي
زندگي فردي و اجتماعي تحت نفـوذ و تـاثيرآموزه هاي
مستقيم و غير مستقيم همساالن خود قرار ميگيرنـد.
بنـابراین بـا آمـوزش مهارت هاي زندگي در مدرسه دانش
آموزان هم از ارزشـيابي خـود از مـواد مخـدر آگـاه
ميشوند و هم به طور مستقيم در مقابله با نگـرش هـاي
دیگـر همسـاالن دربـاره مـوادمخدر تحت تاثير قرار
ميگيرند .از اینرو آمـوزش مهـارتهـاي زنـدگي ،مهـارت
هـاي فردي ،بين فردي آنها را در رسـيدن بـه اهـداف و
تـامين نيازهايشـان تقویـت ميکنـد همچنين آنها را با
نگرش هاي متفاوت و ناهمساز نگرش هاي خود مواجهه
ميسـازد تـادانش آموزان در نگرشهاي خود تجدید نظر
کرده و نگرش هاي نادرست خـود را اصـالح کنند.
بنابراین مساله قابل طرح در این پـژوهش ایـن اسـت کـه
آیـا فيلم هاي آموزشي نگرش دانش آموزان را نسبت به
سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد تغييـر ميدهـد؟ آیا
تفاوتي در تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر مولفههاي
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شناختي ،عاطفي ،رفتـاري نگرش نسبت به سوء مصرف
مواد مخدر مشاهده خواهد شد؟
آمارهـاي موجـود نشـان مي دهند که حدود  19درصد
معتادین ایران کمتر از  15سال سن دارند و  20درصد
آن ها بـين  28تـا  20سـالگي به اعتياد رِوي
ميآوردند.
متاسفانه امروز بالغ بر  98درصد از فضاي زندان هـاي
کشـور را معتـادان و مجـرمينمواد مخدر اشغال نموده و
انرژي زیادي را از کشور(در بخش هاي گوناگون)
مصروف خود ساخته اند و همين مساله در بروز ناامنيها
بيتاثير نبـوده و نيسـت .از نظـر بهداشـتييکي از
عوامل اصلي شيوع و بروز امراض مسري همچون ایدز،
سل ،هپاتيت و غيره ناشـياز سوء مصرف مواد است که
نه تنها سالمتي خود آنان بلکه سالمت کـل جامعـه را
مـورد تهدید جدي قرار داده است (نظري.)1300 ،
روند رو به افزایش مصرف مواد در بين نو جوانان بسيار
نگران کننده است ،زیـرا اکثـر نوجوانان که مصرف
مواد را در سالهاي اوليه نوجواني آغاز مينمایند به
مصرف این مـاده در سالهاي آینده ادامه ميدهند ،و
ميزان مصرف مواد و همچنين مشکالت مرتبط با آن
نيز افزایش ميیابد (محمدخاني.)1309 ،
همچنين بدليل این که سن اعتياد رفته رفته کاهش
ميیابد .و بـا توجـه بـه هزینـههاي انساني و مادي
مبارزه با عرضه و توزیع مـواد و عـوارض جسـمي و
روانـي و صـرف وقت هزینه زیاد و درصد کم موفقيت
و عدم انگيزه معتادان براي درمان و این که مبارزه با
عرضه و درمان نتيجه مطلوب نداشته است ،لذا اهميت
پيشگيري توجيه ميشود.
ما در عصر ارتباطات به سر مي بریم که وجه مشخصه
آن تالش در جهت تغيير نگرش و متقاعد ساختن
همگاني است (ارونسون ،شکرکن .)1305 ،در این ميان
رسانه ها نقش بسيار بزرگي در متقاعد ساختن و تغيير
نگرش ما دارند .هم اکنون تالش هاي گستردهاي در
حال انجام است تا با استفاده از ابزارهاي رسانهاي
نگرش مردم را نسبت به اعتياد تحت تأثير قرار داده و
منفي کند .همچنين ،واضح است که مهمترین رکن در
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برنامهریزي براي پيشگيري از اعتياد آموزش مردم
است .با توجه به این که یکي از عوامل مؤثر در
باالبردن تقاضا و گرایش نسبت به اعتياد وجود باورهاي
نادرست و نگرش هاي مثبت نسبت به اعتياد و مواد
مخدر در بين افراد وخانواده ها است ،لذا پژوهش حاضر
درصدد آن است تا نقش فيلم هاي آموزشي را که از
ابزارهاي مهم رسانه اي است ،در تغيير نگرش دانش
آموزان دبيرستاني نسبت به اعتياد مورد بررسي قرار
دهد؛ در واقع ،با این کار به پيشگيري اوليه اقدام شده
است.
ساخت فيلم هاي آموزشي در پيشگيري از سوء مصرف
مواد مخـدر ،یـک رویکـرد تـازه براي پيشگيري است
که در وهله اول بر عوامل عمـده اجتمـاعي – روانـي
سـوق دهنـده نوجوان به شروع مصرف مواد تمرکز دارد
و تاکيد عمده این برنامـه بـر رشد مهارتهاي شخصي
و اجتماعي است .پژوهش حاضر با ارائه چنين برنامهاي
سعي بر ان دارد با استفاده از فيلمهاي آموزشي تغيير
نگرش و کاهش گرایش نسبت بـه سـوء مصرف
موادمخدر و اعتياد را در نوجوانان بررسي کنـد .در
بررسـي پيشـينه پـژوهش ميتـوان بـه پژوهش هاي
زیر اشاره کرد:
در پژوهش دکتر حسين آزاد ( ،)1353نقش فيلم مستند
و کاریکاتور با محتواي ضداعتياد در تغيير نگرش
دانشآموزان نسبت به اعتياد بررسي شد .ایـن تحقيق
بر مبناي پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل از
جمله این فرض را آزمود کـه فيلم مستند و کاریکاتور
بر تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به مـوادمخدر موثر
است .نتایج تغييرات معناداري در نگرش دانش آموزان
گروه آزمایش نسـبت به دانش آموزان گروه کنترل
نشان داد.
مجيد بحریني بروجني ( ،)1352بررسي اثربخشي چهار
روش آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد بر تغيير
نگرش نسبت به اعتياد و مواد مخدر در دانشآموزان
پسر مقطع متوسطه را بررسـي کرد .نتایج پژوهش
نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگي و فيلم هاي
مستند در نگرش دانش آموزان گروه آزمایش نسـبت به
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دانش آموزان گروه کنترل تغييرات معنا داري نشان
ميدهد.
تعاریف
 1-1رسانه آموزشي :به کليه امکاناتي اطالق ميشود
که ميتوانند شرایطي را به وجود آورند که تحت آن
شرایط فراگيران قادرند ،اطالعات ،رفتار و مهارت هاي
جدیدي را با درك کامل به دست آورند .تجارب متعدد
نشان داده است که استفاده از رسانه ها در ميزان
یادگيري فراگيران اثر ميگذارد وازطرف دیگر از طول
زمان الزم براي آموزش ميکاهد.
 1-2نقش حواس در یاد گيري :علت دیگر استفاده از
رسانه هاي کمک آموزشي نقشي است که حواس
مختلف در یادگيري دارا هستند .حواس مختلف نقش
واحدي در یادگيري دارا نيستند.
 %19یادگيري از طریق کاربرد حس بينابي صورت
ميگيرد.
 %13یادگيري از طریق کاربرد حسشنوایيصورتميگيرد.
 %9یادگيري از طریق کاربرد حس المسه صورت
ميگيرد.
 %3یادگيري از طریق کاربرد حس بویایي صورت
ميگيرد.
 %3یادگيري از طریق کاربرد حس چشایي صورت
ميگيرد.
همانطور که مشاهده ميشود قسمت اعظم یادگيري در
انسان از طریق حس بينایي است.
 1-3پيشگيري :پيشگيري عبارت است از به تأخير
انداختن یا جلوگيري از شروع استفاده از مواد در جامعه
ميباشد
در فرهنگ معين« ،پيشگيري در لغت به معناي
جلوگيري ،دفع ،منع سرایت مرض از پيش ،تقدم بحفظ،
صيانت ،حفظ صحت ،جلو مرض گرفتن» آمده است
(معين ،ص  .)533از نظر ریشه شناسي ،کلمه پيش
گيري داراي دو بعد است -1 :به معني «پيش دستي
کردن ،پيشي گرفتن و به جلوي چيزي رفتن» و  -2به
معني «آگاه کردن ،خبر چيزي را دادن و هشدار دادن»
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است .اما در جرمشناسي پيشگيرانه ،پيشگيري در معني
نخست آن مورد استفاده قرار ميگيرد ،یعني با استفاده
از فنون مختلف از وقوع بزهکاري جلوگيري کردن
است و هدف از آن ،به جلوي جرم رفتن و پيشي گرفتن
از بزهکاري است .از نظر علمينيز ،پيش گيري یک
مفهوم منطقي – تجربي است که همزمان با تأمالت
عقالني و مشاهدات تجربي ناشي ميشود« .پيش
گيري از جرم به مجموعه اقداماتي گفته ميشود که
براي جلوگيري از فعل و انفعال زیانآور محتمل براي
فرد یا گروه و یا هر دو به عمل ميآید .مثل پيشگيري
از جرائم جوانان و پيشگيري از حوادث در جادهها»
(بهرامي .)1303 ،شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب
نظران جرمشناسي ،تعریف و طبقهبندي (تيپولوژي) از
پيش گيري ارائه شده است.
در موضعِ پيشگيري از وقوع جرم ،مروري بر تعاریف
ارائه شده پيرامون جرم امري گریز ناپذیر است هر چند
برخي از صاحبنظران علم جرم شناسي مانند راب وایت
و فيونا معتقدند پاسخ صریحي در خصوص این که جرم
چيست وجود ندارد .این دو نفر ميگویند :تعریف جرم
متناسب با دغدغه ها و جهان بيني افراد متفاوت
است(.فربي.خطرهاي ترك اعتياد ،ص  )92برخي دیگر
از جرم شناسان مثل ریچارد اشنایدر و تدکچين جرم را
رویدادي پيچيده دانسته و ميگویند جرم زماني اتفاق
ميافتد که چهار عامل هم زمان با هم وجود داشته
باشند :قانون ،مجرم ،هدف و مکان وقوع جرم؛ آنها به
نقل از فرهنگ انگليسي آکسفورد جرم را این گونه
تعریف ميکنند« :عملي داراي مجازات قانوني که به
موجب قانون ممنوع بوده و براي رفاه عموميمضر
باشد»(جراند  ،روانشناسي سالمت ،ص )28
گسن ،جرم شناسي فرانسوي ،براي پيش گيري چهار
معيار در نظر گرفته است:
 -1اقداميپيش گيرنده تلقي ميشود که هدف اصلي
آن تضمين پيش گيري از بزهکاري یا «انحرافات جرم
گونه» باشد ،یعني اقدام موثر عليه عوامل یا فرآیند
هایي که در بروز بزهکاري و انحراف ،نقش تعيين
کننده و قاطع ایفا ميکنند.
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 -2تدابير یا اقدامهاي پيش گيرنده جنبه جمعيت دارد،
یعني مخاطب آن،کل جمعيت یا گروه یا بخش معيني
از آن است.
 -3زماني که هدف اجتناب از انتخاب رفتار هاي
مجرمانه یا منحرفانه است ،اقدام ها یا تدابيري پيش
گيرانه خوانده ميشود که قبل از ارتکاب اعمال
بزهکارانه یا کج روانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
 -0اگر پيش گيري شامل اعمال تدابير یا اقدامهایي
قبل از ارتکاب هر جرم کيفري یا پيش از انتخاب هر
رفتار منحرفانه است ،در آن صورت ،این تدابير یا
اقدامها نميتوانند مستقيماً قهرآميز و سرکوبگر باشند،
زیرا اعمال سرکوبي کيفري مستلزم آن است که جرمي
قبالً ارتکاب یافته باشد.
«از نظر کوئن با صنعتي شدن جوامع ،ساخت ،کارکردها
و اقتدار خانواده دچار دگرگوني عظيميشده است و
مهمترین پيامد گذار از خانواده سنتي به خانواده صنعتي
شهري ،جانشيني خانواده هسته اي به جاي خانواده
گسترده بوده است .در نتيجه ،خانواده نقش خود در
تربيت اجتماعي فرزندان را به مدارس و آموزشگاه ها
واگذار کرد و ميتوان گفت روابط سودجویي به جاي
مهرجویي و منفعت در مقابل اخالق قرار گرفت و
خانواده با کارکردهاي گذشته اش به حاشيه رانده شد»
(عسگري)1301 ،
هدف اصلی پژوهش
تعيين ميزان تاثير فيلم هاي آموزشي در تغيير نگرش
دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد و اعتياد
الف) فرضیه پژوهش
بين نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد
مخدر و اعتياد قبل و بعد از دیدن فيلم هاي
آموزشيتفاوت وجود دارد.
در اواسط دهه  ،1518تأکيد آموزشي در زمينه مصرف
الکل ،سيگار و دیگر مواد از روش هاي اطالعاتي به
سوي تمرکز بيشتر بر رشد فردي و اجتماعي تغيير
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یافت .فرض زیر بنایي آن بود که از طریق برنامه ریزي
براي ارضاي نيازهاي اساسي و در جهت باال بردن
اعتماد بنفس ،مهارت هاي ارتباطي و تصميم گيري و
 ...ميتوان از گرایش و اقدام به مصرف مواد پيشگيري
نمود(رحمتي.)1303 ،
نوجوانی و خطر سوء مصرف
نوجواني غالباً به عنوان یک دوره مهم غير جسميو
روانشناختي توصيف شـده اسـت .در طول نوجواني
افراد ،نوعاً با دامنـه گسـترده اي از رفتارهـا و
الگوهـاي سـبک زنـدگيآزمایش ميشوند .این به عنوان
بخشي از فرایند طبيعي جدایي از والـدین ،رشـد
حـسخود مختاري و استقالل ،ایجـاد هویـت شخصـي،
و اکتسـاب مهارتهـاي ضـروري بـرایعملکرد سودمند
در جهان بزرگسالي رخ ميدهد .تعدادي از تغييرات
رشدي کـه پـيشنيازهاي ضروري براي بزرگساالن
سالم شدن هستند .خطرات نوجواني سـيگار
کشـيدن،مصرف مشروبات و مصرف مواد را افزایش
ميدهند ،همچنين نوجوانان ممکن اسـت بـه مصرف
مواد مشغول شوند زیرا مواد براي آنها معاني از ایجاد
مسئوليت مشترك بـا گـروه مرجع خاص ،طغيان در
برابر اقتدار والدیني یا ایجاد هویت فردي شان ،فراهم
ميکننـد.
همرنگي نيازها و همرنگي رفتار در طول دوران پيش
نوجـواني و اوایـل نوجـواني سـریعاًافزایش ميیابد و
پيوسته و منظم از ميانه تا اواخر نوجـواني کـاهش
ميیابـد .بـا ایـنوجود ،علي رغم این تمایل رشدي کلي
به سوي افزایش همرنگي ،آمادگي فردي با
فشـارهمنوایي ،وابستگي به ارزش ها و تنـوعي از
عوامـل روانشـناختي و همـين طـور اهميـت نسبي
پذیرش همساالن در نوجوانان ممکن است به طور
زیادي متفـاوت باشـد .بـاالخره این که ،به خاطر این
که نوجوانان به لحاظ شخصيتي یک حس فنا ناپذیري
دارند ،تمایل بـهحداقل رساندن خطرات مرتبط با
مصرف مواد دارند و توانـایي شـان را بـراي اجتنـاب
ازالگوهاي مخرب مصرف شخصي زیاد برآورد ميکنند
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(بوتوین و بوتـوین بـه نقـل از لوینسـون ،رویز ،ميلمن،
و النگرود.)1551 ،
یکي از برنامه هاي پيشگيري مبتني بر عوامل فردي و
اجتماعي و تغيير نگرش که تـاکنون تـدوین واجرا شده
است آموزش از طریق دیداري یعني نمایش فيلم ها و
پيام هاي آموزشي است.
نگرش و روند شکلگیری آن
مقوله نگرش و روند شکلگيري آن ،از جمله مباحث
جالب روانشناسي اجتماعي است .نگرشها نقش بسيار
مهميدر زندگي ،اندیشهها و رفتارهاي فردي و
اجتماعي انسان دارند.
روانشناسان معتقدند که وقتي نگرش فرد را تغيير
ميدهيم ،ميتوانيم رفتار وي را نيز تغيير دهيم .پس
هرچه بيشتر در مورد رفتارها آگاهي داشته باشيم تغيير
نگرش افراد سهلتر خواهد بود.
چرا برخي از جوانان از مواد مخدر پرهيز و برخي دیگر
از آن استقبال ميکنند؟ چگونه ميتوان نگــرشهاي
مثــبت و یا منفي را درجوانان بهوجود آورد؟
پاسخ به این سوالها به حيطه عمل نگرش مربوط
ميشود .نگرش نوعي حالت آمادگي است  -تمایل به
عمل یا عکسالعمل خاصي در مقابل محرکي خاص -
نگرشهاي فرد غالبا راکد است و تنها درصورت برخورد
با موضوع ،در بيان و رفتار تجلي ميکند و همه چيز
زندگي به نگرشهاي فرد بستگي دارد .نگرش یک
حالت رواني و عصبي آمادگي است که از طریق تجربه
سازمان ميیابد و تأثيري هدایتي یا پویا بر پاسخهاي
فرد در برابر کليه اشيا یا موقعيتهایي دارد که به آن
مربوط ميشود .روانشناسان مفهوم نگرش را از طریق
تحليل آن به سه جزء متفاوت تقسيم کردهاند ،این اجزا
عبارتند از :جزء شناختي :که مربوط به عقيدههاي
گوناگون و آگاهانه افراد نسبت به یک موضوع است؛
جزء عاطفي (احساس) :که شامل احساساتي است که بر
اثر مواجهه با یک موضوع در شخص برانگيخته شده و
ارزشيابي او را از آن موضوع مشخص ميکند؛
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جزء آمادگي براي عمل (رفتار) :که شخص در برخورد با
موضوع موردنظر بهگونه معيني رفتار ميکند.
نگرشها را نميتوان مشاهده کرد بلکه از رفتار شخص
برداشت ميشود .نگرش داراي شدت و جهت است.
براي نمونه امکان دارد که موضعي مطلوب یا نامطلوب
نسبت به مردم یک کشور اتخاذ کرد اما این
موضعگيري لزوما نسبت به همه افراد آن کشور داراي
شدت برابر نيست! یعني نگــرش ما ميتواند در
امتــداد یک بعد و در نقاط مختلف قرار بگيرد .براي
یافتن محل این نقاط ،نياز به اندازهگيري نگرشها است
آن هم براساس معيار و مقياس مشخص .انسان
موجودي است اجتماعي که در اجتماع زندگي ميکند ،
با اجتماع حرکت ميکند و با اجتماع به رشد و بالندگي
ميرسد  ،انسان در فراگرد تکاملي زندگي خود همواره
در معرض تغيير و دگرگوني است این دگرگوني اعم از
اینکه براي او محسوس و ملموس باشد یا نباشد با
الگوهاي شناختي خود او ممکن است انجام گيرد .همه
فرایندهاي جامعهپذیري که علم و تربيت بخش
عمدهاي از آن است دربرگيرنده فرایندي پيوسته از
شکل و تغيير دادن نگرش است  .در منطقي رسميتر
فعاليت هاي تبليغي و مبارزه انتخاباتي به روشني
بهعنوان کوششهاي آشکار در تأثيرگذاري بر نگرشها
به شمار ميآیند .ایده مرکزي همه این فعاليتها آن
است که محاوره  -عمدتا کالمي و بصري  -ميتواند
همچون وسيلهاي براي تغيير نگرش بهينه باشد.
محركهایي که در اطراف ما هستند گاهي از محيط
پيرامون و نزدیک حاصل ميشوند و گاهي از محيط
فراگيرتر ،بعد از این که تحوالتي درون محرك ایجاد
شد جزو ادراك شخصي فرد ميشود ولي افراد همه
محركها را ميپذیرند و آنهایي را که ميپذیرند بعد از
پردازش تبدیل به نگرش ميکنند .این نگرش روي
عواطف و شناخت ما تأثير ميگذارد و باعث بروز رفتار
در فرد ميشود .براي تغيير نگرش باید به متغيرهایي
توجه کرد؛ از جمله به ویژگيهاي منبع محاوره و عمدتا
اعتبار ،تخصص و امينبودن او ،خود محاوره و
ویژگيهاي شرکتکنندگان که دربرگيرنده متغيرهایي
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مانند هوش ،ویژگيهاي شخصيت و ميزان بر
انگيختگي ميشود.
در تحول و دگرگون کردن نگرشها باید بهنظریه
سهمرحلهاي کورت لوین دانشمند علم ارتباطات توجه
کرد:
 -1انجماد زدایي
لوین معتقد است وقتي که نگرشي در جامعه شکل
گرفت قاعدتاً تحت تأثير چند فشار است .یک دسته
فشارهایي هستند که قصد دارند نگرش را تغيير دهند و
دسته دیگر قصد دارند آن را محکمتر جلوه دهند (از آن
بهعنوان تحليل ميدان نبرد یاد شده)  .هر نگرش یک
حالت حاد یا یک باسيل دارد که گاه به دور خود پوسته
محکميميبندد و با آن پوسته محکم ميخواهد از خود
محافظت کند یعني در برخورد با نگــرش اول باید
پوسته آنرا شکافت .کورت لوین معتقد است در این
مرحله ما باید انجمادزدایي کنيم ؛ یعني در واقع اول
چفت و بستها را بگشایيم و براي گشودن بستها باید
 2کار انجام دهيم ؛ اول  ،اطالعرساني و دوم شيوههاي
اغنایي که اینها هردو از رسالتهاي ارتباطات هستند.
 -2جایگزیني
رسانه به سرعت بر ذهن افراد اثر ميگذارد و آن را
دگرگون ميکند که در این ميدان نبرد ،رسانه بهصورت
یک قدرت نسبتا قوي در جهت بقيه قدرتهایي که باید
نگرش را تغيير بدهند وارد عمل ميشود و کار خود را
انجام ميدهد .یکي از دشواريهایي که در عمل
برنامهریزي کشورهاي جهانسوم بهویژه در ابعاد
تغييرات فرهنگي با آن مواجه ميشویم ،وجود شکافي
بين این دو مرحله است؛ یعني ممکن است ضربه اول را
خيلي خوب وارد کنيم و تغيير نگرش جدید به درستي
جایگزین نشود دوباره احتمال برگشت به نگرش قبلي
بسيار خواهد بود .اینجاست که ميخواهيم عملي را
انجام بدهيم که با تغيير نگرش هماهنگي و توازن
داشته باشد ،اگر این کار به درستي انجام گيرد ،هراندازه
غيرمستقيمتر باشد احتمال موفقيت بيشتر خواهد بود .
بعضي مواقع ميبينيم که نگرش تغيير کرده و زمان
عمل فرارسيده است در این حالت هر قدر عمل با
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شيوههاي حساب شده و دقيق و غيرمستقيم صورت
بگيرد بيشتر مؤثر واقع ميشود.
 - 3انجماد مجدد
نگرشها هميشه حالت ارتجاعي و بازگشتپذیر دارند
پس براي اینکه حالت برگشتپذیري را کم کنيم باید
به نگرش بهوجود آمده چفت و بست بزنيم تا مجددا به
نگرش اول برنگردد .در اینجـا نقـش رسانه دوباره
اهميت پيدا ميکند ،رسانه ميتواند این کار چفت و
بستزدن به نگـرشهـا را با سرعت باال انجام دهد.
پيامد تغيير نگرش ،تغيير در نوع سازگاري یا ناسازگاري،
سمبلها  ،الگوها و ارزشهاي فرد است که بهطور کلي
به شکل زیر بيان ميشود:
تغيير در نگرش منجر ميشود به تغيير در نوع سازگاري
و یا ناسازگاري که این نيز به نوبه خود منجر ميشود به
ارتبـاط تغيير در سمبلها و متحولشدن الگوها که
نتيجهاش تغيير در قضاوتها و ارزشهاست .در مجموع
ميتوان گفت که نگرش ،برخاسته از فرهنگ مادي و
معنوي جامعه ،خانواده ،ارزشها و آرمانهاست.
نگــرشها مجموعه پيچيدهاي است و ممکن است
اجزاي متشکل آن عاطفي یا رفتاري باشد  .نگــرشها
از محركهایي که در پيرامون ما قرار دارند شکل
ميگيرند و پس از تشکيل ،بر عواطف و احساسات و
شناخت ما اثر ميگذارد.
از آنجا که نگرش منشأ کليه رفتارهاي فردي و
اجتماعي است ناگزیریم براي دگرگون کردن نگرشها
ابتدا آنها را بشناسيم.
تغییر رفتار پیامد تغییر نگرشها
نگرش و رفتار در زندگي روزمره ما با یکدیگر در هم
تنيده شدهاند .تغيير نگرشها ميتواند منجر به تغييراتي
در رفتار شود و به عکس ،تغيير در رفتار ميتواند بر
نگرشهاي فرد تأثير گذارد .مشورت و رایزني،
حربههاي سياسي و دیگر روشهاي متقاعدسازي بر
این مبنا ساخته شدهاند که رفتار افراد پيرو نگرشهاي
آنهاست و نگرشها ميتوانند تحت تأثير پيام مناسبي
که به روش درستي فرستاده ميشود ،قرارگيرند .ارتباط

مطالعات رسانهای  /سال دوازدهم  /بهار و تابستان 1316

ميان نگرش و رفتار به طور گستردهاي در حوزه
روانشناسي اجتماعي و علوم رفتاري مورد تحقيق قرار
گرفته است.
هر چه روانشناسان بيشتر بتوانند ارتباط ميان نگرش و
رفتار و عواملي که این دو را تحت تأثير قرار ميدهند
درك نمایند ،بهتر ميتوانند اختاللهاي رواني را درمان
کنند .بنابراین یکي از راههاي تغيير رفتار مطالعه
نگرشهاي افراد و تغيير آن نگرشهاست.
شناخت و تغيــير نگرش هاي منفي دانشآموزان
نسبت به دروس مدرسه بهویژه دروسي مانند ریاضيات
و علوم تجربي ،یکي از روشهاي مؤثر براي افزایش و
باال بردن عملکرد تحصيلي آنان و در نتيجه موفقيت
تحصيلي و افزایش احترام به نفس آنهاست .احترام به
نفس باالي حاصل از موفقيت تحصيلي خود ميتواند به
ایجاد یک نگرش مثبت و سودمند نسبت به امور
تحصيلي و درس خواندن بشود.
تغییر رفتار بهمنظور تغییر نگرشها
در سال ،1599جورج کلي روانشناسي خود را تحت
عنوان سازههاي شخصي معرفي کرد .سازه شخصي
کلي براساس این ایده قرار گرفته بود که فرد از منظر
دستهاي از عقاید قبلي خود درباره جهان به آن مينگرد
(یعني سازهها) .این سازهها همچنانکه فرد در معرض
موقعيتهاي جدید و متفاوت قرار ميگيرد تغيير یافته و
با آن موقعيتها سازگار ميشوند .ایده اساسي موجود در
تئوري کلي این است که افراد ميتوانند به جستوجوي
تجربيات تازه پرداخته و با تمرین ،آن تجربيات
رفتارهاي تازهاي را بهمنظور ایجاد تغيير در
نگــرشهایشان نسبت به جهان پيرامون ،در خود
بهوجود آورند .بر همين اساس جورج کلي توصيه
ميکرد که درمان گران بيماران خود را به تالش در
جستوجوي رفتارهاي جدید و راهبردهاي مقابله با
مشکل تشویق کنند .او و همکارانشان موارد فراواني را
گزارش کردهاند که در آن بيماران الگوهاي رفتارهاي
جدید و مؤثري را در خود بهوجود آورده و متعاقب آن
نگرشهایشان تغيير یافته است .در مواردي که رفتار با
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نگرشها هماهنگ نيست ،گاهي اوقات علت آن فشار
اجتماعي یا فشار ناشي از همساالن است .افراد
بزرگسال عموما از نگرشهاي تثبيت شده خود تبعيت
ميکنند ،در حاليکه در کودکان نگرشها اغلب به
وسيله مشاهده رفتار دیگران بهویژه والدین شکل
ميگيرد.
تجربه نشان داده است که برنامه هاي تبليغي در رسانه
هاي جمعي که جوانان را مورد نظر قرار میدهند در
صورتي موثر خواهند بود که بتواند باعث تغيير در
نگرش آنها شود .این تغيير با بکارگيري روشهاي
متفاوت از جمله توجه به فرهنگهاي عامه پسند با
باورهاي امروزي در زمينه موزیک و مد گرفته تا
استفاده از تکنولوژي جدید را ميتواند در بر
بگيرد.فرهنگ جوانان از مرزها ميگذرد و روندهاي
جدید به سرعت ظاهر مي شوند ،از این رو استفاده از
نمایندگان گروه هاي ویژه موردنظر در طراحي و ارایه
پيامهاي پيشگيري از اهميت به سزایي برخورداراست.
عالوه بر رسانه هاي جمعي سنتي مجله ،رادیو و
تلویزیون ،در سال هاي اخيرثابت شده است که اینترنت
نيز از توان بالقوه باالیي جهت ارتقاي سطح آگاهي ها
در خصوص موضوعات جدید برخوردار است .همين طور
که مردم بيشتري به اینترنت دسترسي پيدا ميکنند و از
آن براي به دست آوردن اطالعات استفاده ميکنند،
سایتهاي اینترنتي مربوط به سوء مصرف مواد
نيزبينندگان بيشتري را به خود اختصاص ميدهند.
اینترنت وسيلهاي براي رسانيدن پيا مهاي طرفداران
مواد مخدر و تبادل اطالعات در خصوص قابليت
دسترسي و توليد مواد مخدر غيرقانوني نيز مي باشد .در
نتيجه پيام هاي متناقض در زمينه مصرف موادمخدر و
جذابيت آن در اینترنت وجود دارد .با توجه به این امر
الزم است اقداماتي جهت تسهيل در ایجاد سایتهاي
اینترنتي به منظور ارایه اطالعات دقيق مربوطه به
شکلي جذاب براي گروههاي مورد نظر به عمل آید.
یکي از چالشهاي عمده براي برنامههاي پيشگيري که
با استفاده از اینترنت صورت ميگيرد ،طبقهبندي
صحيح مخاطبان و ارایه پيامهاي مناسب در زمينه سوء
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مصرف مواد مخدر به آنهاست .مطالعات اوليه نشان
ميدهد که سایتهاي اینترنتي مربوط به پيشگيري
مصرف مواد مخدر یا سایر موارد زماني مفيد است که
همسو با سایر فعاليتهاي پيشگيري محلي مرتبط
انجام گيرد.
مراحل فوق باید مد نظر باشد تا بتوان برنامه هایي را
تهيه کرد که نيازهاي مخاطبين را مورد توجه قرار دهد
بدینوسيله احتمال این که پيام ها دریافت و مورد
پذیرش واقع شوند افزایش مي یابد .تغيير رفتار یک
فرآیند پيچيده است و عرضه پيام اولين گام در این راه
است و بطور کلي برنامه هاي رسانه اي مي توانند
عقاید را تغيير و انگيزه را تحت تاثير قرار دهند ليکن
آنچه را که نمي توانند انجام دهند یک تغيير بلند مدت
در رفتار آنهاست بنابراین براي این کار نياز به کاربرد
استراتژیهاي متنوع پيشگيري است.دوازده مرحله جهت
ایجاد یک رفتار مطلوب در افراد بر شمرده شده است:
 -1عرضه پيام به مخاطب  -2توجه مخاطب به پيام
 -3مجذوب شدن مخاطب به پيام و آن را مرتبط با
خود دیدن  -0درك پيام توسط مخاطب -9
منحصرسازي رفتار جهت متناسب شدن با خود-9
پذیرش تغيير -1یاد آوري پيام و استمرار در قبول آن
 -0توانایي فکر کردن درباره پيام  -5تصميمگيري
مبتني بر پيام  -18رفتار کردن همگون تصميمگيري
انجام شده -11دریافت تقویتهاي مثبت براي رفتار
 -12پذیرش رفتار در زندگي شخصي (.
)SAMHSA, 2010
روش تحقیق
طرح پژوهش حاضر یک طرح آزمایشياز نوع طرح پيش
آزمونو پس آزمون با گروه کنترلميباشد .در این نوع
طرح ها هریک از گروهها دوبار اندازه گيري ميشوند
اولين اندازه گيري با اجراي یک پيش آزمون و دومين
اندازه گيري با اجراي یک پس آزمون انجام ميگيرد.
جامعه آمـاري کليـه دانـش آمـوزان دختر مقطع
دبيرسـتان شـهر دماوند در سـالتحصيلي1352-53
است .نمونه پژوهش حاضر تعداد  08دانش آموز
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دبيرستاني دختر از سـه مقطـع (اول ،دوم ،سـوم) که با
استفاده از روش "نمونـهگيـري تصـادفي"  1دبيرستان
از بين دبيرستانها به صورت تصادفي انتخاب شد .براي
اجراي تحقيق ،محقق از  10کالس این دبيرستان 1
کالس را به صورت تصادفي انتخاب کرده و پيش
آزمون را بروي دانشآموزان این کالسها اجـرا کـرده
و از از بـين آنهـا از دانـشآموزاني که نمره آنها از 08
باالتر بود ( نمره کل پرسشنامه  198است) تعداد 08
نفـر رابه عنوان گروه آزمایش انتخاب کرده و متغير
مستقل یعني آموزش از طریق فيلمهاي آموزشي را
بروي آنها اجرا کرد واز بين بقيه دانشآموزان  08نفر به
عنوان گروه کنتـرل انتخـاب کرده که تحت تاثير هيچ
متغيري قرار نميگرفتند .در انتخاب نمونههـا حـداکثر
سـعي بر این بود که متغير مداخله گر از قبيل رشته و
پایه تحصيلي کنترل گردد.

روش تجزیه و تحلیل
براي تجزیه و تحليل اطالعات حاصـله از روش هـاي
آمـاري در دو سـطح توصـيفي و استنباطي استفاده شد.
در سطح توصـيفي آمـاره هـایي چـون تعـداد،
ميـانگين ،انحراف استاندارد ،به کار رفت .در سطح
استنباطي نيز از تحليـل کوواریـانس وآزمـون  tدو
گـروه مستقل براي مقایسه ميانگينها استفاده شد.
جهت سهولت تجزیه و تحليـل دادههـا ازنرمافزار
آماري  SPSSاستفاده گردید.
یافتهها
"بين نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد و
اعتياد قبل و بعـد از آمـوزش از طریق فيلمهاي
آموزشي تفاوت وجود دارد"
فرضیه اصلی پژوهش
براي آزمون فرضيه اصلي پژوهش از آزمون آماري
تحليل کوواریانس استفاده شد کـه نتایج این آزمون در
جدول  1و  2ارائه شده است .همچنين بـراي آزمـون
فرضـيه اصـلي پژوهش از آزمون آماري  tدو گروه
مستقل استفاده شد به همين دليـل آزمون آماري
مذکور بين نمرات نگرش نسبت به سوء مصرف مواد
مخـدر (کـه از تفـاوت بين نمرات پيش آزمون و پس
آزمون نگرش نسـبت بـه اعتيـاد بدسـت آمـد) دو
گـروه آزمایش وکنترل محاسبه شد .نتایج این
محاسبات در جدول  3ارائه شده است.

ابزاراندازه گیری
پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتياد و مواد مخدر:
پرسشنامه اي در مـورد نگـرشنسبت به اعتياد و مواد
مخدر است که به صـورت فـرم الـف و ب توسـط
نظـري ( )1308ساخته شده است .سازنده پرسشنامه
براي تعيين اعتبار صوري آیتمهاي مقياس و نيز بررسي
قوت و ضعف آیتم ها،از نظر دانشجویان کارشناسي
ارشد و دکتري و نيز اساتيد روانشناسي استفاده کرده
است و همه آنها نظر مساعد و موافقي درباره اعتبار
مقياس داشته اند (سازه هاي نظري خوبي در این زمينه
وجود دارد).

جدول  - 1میانگین و انحراف ا ستاندارد نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد در دو گروه آزمایش و کنترل
N
انحراف استاندارد
ميانگين
نمره ها /
پيش آزمون پس آزمون
پس آزمون
پيش آزمون
گروه ها
آزمایش

08

20/98

25/58

11/809/38

کنترل

08

28/03

28/00

7/077/05

این جدول آمار توصيفي شـامل تعـداد ،ميـانگين و
انحـراف اسـتاندارد تفاضـل نمرات نگرش نسبت به

سوء مصرف مواد بين پيش آزمون و پس آزمون دو
گروه آزمـایش و کنترل را نشان ميدهد.
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جدول  - 2آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات میانگین پس آزمون گروه آزمایش و کنترل در نمره کلی پرسشنامه
سطح معناداري
 Fکوواریانس
0/05

14/86

در بررسي نتایج جدول  ،2به دليل برابر بودن تعداد ()N
در دو گروه آزمـایش و کنترل ميتوان در صورت
ناهمگن بودن واریانسها از تحليل کوواریانس استفاده
کرد .همچنين معناداري  Fکوواریانس با مقـدار
( )14/86در مقایسـه بـا  Fجـدول ( )4/10در سطح

گروه

( )0 /05و با درجه آزادي ( 30 )1نشان ميدهد که
بين ميانگين گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري
وجود دارد .نتيجه این که فرضيه اول پژوهش تایيد
ميشود .یعني نگرش نسبت به سوء مصرف مواد با
آموزش از طریق فيلم هاي آموزشي تغييـر ميکند.

جدول  - 3تفاو ت بین میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمره در دو گروه آزمایش و کنترل
سطح معناداري
درجه آزادي
انحراف استاندارد
ميانگين تفاوت ها
تعداد
آزمون t

آزمایش

20

-13/50

12/14

کنترل

20

-5

5/68

نتایج حاصل از جدول فوق نشان ميدهـدکه مقدار t
محاسبه شده ( ،)4t=/48با درجه آزادي  38در سطح
آلفـاي ( ، )0/01از  tجدول ( )2/20بزرگتر است
.بدین معنا که بين نگرش دانشآموزان نسبت بـه
اعتيـاد قبل و بعد از آموزش از طریق فيلم هاي
آموزشي تفـاوت معنـاداري وجـود دارد .یعنـي این کـه
فيلم هاي آموزشي بر نگرش دانش آموزان نسبت بـه
سـوء مصـرف مـواد تـاثير معناداري داشته است.
بنابراین با  %99اطمينان ميتوان گفت :فيلمهاي
آموزشي باعث تغيير نگرش نسبت به اعتياد در نوجوانان
دختر است.
نتیجهگیری
نمره باال در پرسشنامه نگرش سنج نسبت به سوء
مصرف مواد به منزله نگرش مثبـت نسبت به سوء
مصرف مواد است .مشاهده ميانگين نمرات پس آزمون
در گـروه آزمـایش در مقایسه با ميانگين نمرات پيش
آزمون همين گروه نشاندهنده آن است که ميانگين
نمره کلي نگرش نسبت بـه سوء مصرف مواد بعد از
مداخله آموزشي کاهش یافته است .در حالي که در
گروه کنترل هيچگونه کاهشي در ميانگين نمرات

4/48

38

0/000

مشاهده نشده است .اجراي آزمـون تحليل کوواریانس
براي مقایسه ميانگين نمرات پس آزمون گروه کنترل و
آزمـایش در نمـرهکلي پرسشنامه نگرش نسبت به سوء
مصرف مواد نشان ميدهد که  Fکوواریانس بدست
آمده ( )14F =/66در سطح ( )0/01معنادار است.
معنا داري آزمون  Fو  tبه این معنا است که آموزش
مهارت هاي زندگي بر نگرش دانش آموزان نسبت به
سوء مصرف مواد تـاثيرداشته است و باعث تغيير
نگــرش آنها شده است ،بنابراین فرضيه اول تایيد
ميشود.
نتایج مطالعات انجام شده نشان ميدهند برنامههاي
پيشگيرانه مبتني بر ارتقاي توانمندي فردي و
اجتماعي ،در پيشگيري از مصرف مواد در نوجوانان
بسيار موثرند .تهيه فيلمهاي آموزشي یک رویکرد
پيشگيري مبتني بر افزایش توانمنديهاي فردي و
اجتماعي است که طي ساليان اخير مورد ارزیابيهاي
متعدد قرار گرفته و پيشرفتهاي خوبي در زمينه
پيشگيري از اعتياد داشته است .به طور خالصه نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که آموزش از طریق فيلمهاي
آموزشي تغيير معناداري در نگرش نسبت به مصرف
مواد ایجاد کرده است نتایج مداخله نشان داد که دانش

62

آموزاني که فيلم هاي آموزشي را دریافت کرده بودند در
مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل در ارزیابي پس از
مداخله تغيير معناداري در نگرش آنها نسبت به مصرف
مواد نشان دادند.
پژوهش حاضر گاميدر جهت درك و فهم و پيشگيري
از عوامل رواني و اجتماعي مرتبط با مصرف مواد در
نوجوانان در معرض خطر است و نتایج قابل قبولي
براي پيشگيري از مصرف مواد در نوجوانان ارائه
ميدهد .مطالعه حاضر نشان داد که آموزش از طریق
فيلم هاي آموزشييک رویکرد پيشگيرانه موثر است .
این یافته ها ضمن تایيد اثر بخشي فيلم هاي آموزشيدر
تغيير نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و گرایش به
مواد ،به درك مکانيزم عمل این برنامه نيز کمک
ميکند .در نتيجه شواهد خوبي در حمایت از
رویکردهاي نفوذ اجتماعي براي پيشگيري از مصرف
مواد فراهم ميکند.
پیشنهادها
 براي کسب موفقيت هر برنامه مبارزه با اعتياد ،ایجادانگيزش در فرد براي توجه به برنامه ضروري است.
 پيام تبليغاتي و رسانه اي زماني موفق خواهد بود کهقادر باشد مخاطب را با خود درگير سازد
 برنامه هاي پيشگيرانه همواره باید بين ابعاد هنري وابعاد آگاهي بخش تعادل ایجاد کنند.
 مخاطبان جوان و نوجوان از یک سو و خانواده ها ازسوي دیگر در اولویت قرار گيرند.
 پيام رسانه اي براي کسب موفقيت خود ،ضرورتاً بایدساده و قابل فهم باشد .هر نوع پيچيدگي ،اعم از
پيچيدگي در  --ساختار یا موضوع ،کار هنري را از
مسير اصلي خود منحرف خواهد ساخت.
 پيامي را طراحي کنند که به عالقه مخاطبان نزدیکباشد.
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