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چکيده
روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی انجام شده است .جامعهی آماری
تحقیق شامل کلیهی دانشآموزان پایههای دوم ،سوم و پیشدانشگاهی دوره متوسطه شهر همدان
در سال تحصیلی  1394شامل  13561نفر میباشد .حجم نمونه تحقیق توسط فرمول کوکران
برابر با  384نفر برآورد شد .واحدهای تحلیل به شیوهی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند.
برای گردآوری اطالعات از یک پرسشنامهی محقق ساخته استفاده گردید که روایی پرسشنامهها به
شیوهی صوری و محتوایی با استفاده از نظر خبرگان و سنجش پایایی آن با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ انجام گردید که میزان پایایی حاصله در تمامی متغیرها باالتر از  0/7محاسبه شد.
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،از آمار توصیفی جهت توصیف اطالعات و در بخش آمار
استنباطی و جهت آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده گردید ،کلیهی
اطالعات پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  23تجزیه و تحلیل و توسط نرمافزار
 AMOSآزمون مدل شد .نتایج بررسی نشان داد که آموزش همگانی در خصوص پیشگیری از
اعتیاد به مواد مخدر در دانشآموزان در جلوگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان مؤثر بوده و بین این
دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد ،اما از بین چهار روش آموزشی مزبور ،به ترتیب اطالعیههای
نوشتاری همچون بروشورها و جزوات در رتبهی اول ،آموزشهای الکترونیکی در رتبهی دوم،
حضور فیزیکی متخصصین در رتبه سوم و در رتبه چهارم نمایش فیلم ،اثرگذار بوده است.
واژگان کليدی :اثربخشی ،پلیس ،آموزش همگانی ،پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ،دانشآموز،
همدان
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی( نویسنده مسؤول(a. nazary@gmail.com :
 - 2استادیار دانشگاه علوم انتظامی

مقدمه
اعتیاد به موادمخدر بهعنوان جدیترین مسأله اجتماعی ایران ،وجوه مختلف
جامعهشناسی ،روانشناسی ،حقوقی ،سیاسی و ...دارد .به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی،
اعتیاد به مواد مخدر ،بهعنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است
که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیبها و انحرافات اجتماعی میباشد .اعتیاد گرایش
فرد را به اصول اخالقی و معنوی و ارزشهای اجتماعی کاهش میدهد؛ بهطوری که
آسیبشناسان اجتماعی ،اعتیاد را به مثابهی «جنگ شیمیایی خانگی» و «جنگ بدون
مرز» میدانند (محسنی.)18 :1386 ،
امروزه؛ مواد اعتیادآور که سوء مصرف آنها باعث مشکالت فراوانی در جامعه
گردیده است ،تنها به موادمخدر ختم نمیگردد و مواد روانگردان شامل مواد توهمزا
و توانافزا هم باعث گرفتاریهایی به مراتب سنگینتر از موادمخدر سنتی برای بشر
گردیده است که هر کدام از آنها به چندین نوع دیگر تقسیم میشوند و متأسفانه
سن اعتیاد پایین آمده و در مدارس نیز رواج پیدا کرده و همه روزه تعداد آنان را
گرفتار میکند که الزم است از این مشکل پیشگیری شود و راههای زیادی نیز در این
زمینه وجود دارد که یکی از آنها آموزش همگانی است که چندسالی است ناجا آن
را بهعنوان یکی از راهحلها و به عبارتی دیگر یکی از راهکارها دنبال میکند که به
نظر میرسد نقش مهم و اساسی را در فرایند پیشگیری از جرم در جامعه به خود
اختصاص میدهد .در واقع ،از آنجا که طبیعت آدمی خوپذیر و پندپذیر است و هیچ
انسانی ذاتاً و فطرتاً منحرف آفریده نمیشود ،بنابراین تربیتپذیری انسان بسیاری از
وقایع و مسائل را حل نموده و راه پیشگیری از جرم را آسان و امور مربوط به
مسؤوالن و مورد انتظار جامعه را محقق خواهد ساخت .آموزش همگانی یکی از
شیوههای پیشگیری اجتماعی است که کارشناسان و متخصصان امر پیشگیری،
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پیشگیری اجتماعی را مؤثرترین و موفقترین نوع پیشگیری دانستهاند؛ زیرا با تغییر
شرایط محیط اجتماعی ،ارتقاء سطح فرهنگ و به وجود آوردن خود نظارتی در
شهروندان از ارتکاب جرم پیشگیری میکند (ستوده.)91 :1380 ،
آموزش همگانی باید عموم افراد جامعه را شامل شده و به افزایش سطح
آگاهیهای جامعهی هدف منجر شود و در ضمن باید ویژگیهای سازمان یافتگی،
هدفمندی و رضایتمندی فراگیران را در نیز دربر داشته باشد .بنابراین ،با توجه به
اینکه نیاز به امنیت و آسایش نیاز مشترک تمامی افراد جامعه است و در نتیجه،
آموزشهای همگانی ناجا نیز بایستی تمامی طبقات اجتماعی را پوشش دهد
(داوری.)48 :1381 ،
مسألهی ما در این تحقیق این است تا میزان اثربخشی این فعالیت مدبرانه پلیس را
تحت عنوان آموزش همگانی ارزیابی نماییم که این برنامهها توانستهاند از شدت
مشکل بکاهند .از طرفی نیز پلیس استان همدان بخش اعظمی از توان تخصصی
نیروی انسانی خود را به این موضوع اختصاص داده و به عنوان یکی از محورهای
اصلی فعالیت کار پلیس در زمینهی فرهنگی و اجتماعی شده است .بنابراین ،ارزیابی
و در نهایت جهت دهی و برنامهریزی جامعتر و رفع تنگناها و چالشهای طرح از
خروجیهای کار میتواند باشد .در این راستا ،تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به
این سؤال اساسی است که اقدامات و برنامههای آموزشی پلیس همدان در زمینهی
پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان دوره متوسطه تا چه میزان مؤثر بوده است؟

مرور نظری و پژوهشي
«اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت
استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعییا ترکیبی ایجاد میشود و به حال شخص و
اجتماع زیان آور است» (ستوده .)192-191 :1380 ،پیامدهای اعتیاد جامعه ،فرد و
خانواده را از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و جسمی در بر میگیرد .از مهمترین
عوارض جسمی اعتیاد به مواد مخدر میتوان به ناراحتیهای عصبی ،بیاشتهایی،
اضطراب ،ریزش مکرّر آب از بینی و چشم ،ناراحتی عضالنی و فشار شدید در
ستون فقرات ،الغر شدن و اختالل در سیستم عصبی و فیزیواوژیکی و ...اشاره کرد.
در گسترهی اقتصادی ،برخی پیامدهای ناشی از اعتیاد به مواد مخدر عبارتاند از:
بیکاری ،ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد ،لطمه به اقتصاد و جامعه و
خانواده .اما عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر فراواناند؛ از
جمله :ضعف اراده ،بیتوجهی به مسؤولیتهای فردی ،ضعف شخصیت ،ضعف
عاطفه ،عصبی بودن ،به هم خوردن تعادل روانی ،شخصیت نامتعادل و متزلزل ،و
ضعف اعتماد به نفس .همچنین ،در زمینهی اجتماعی میتوان به عوارضی مانند
بیتوجهی به مقرّرات جامعه ،ضعف نیروی کار جامعه ،بینظمی و بیاعتمادی در
جامعه ،ضعف بنیاد خانواده ،افزایش انحرافاتی مانند :دزدی ،فحشا و تکدیگری
اشاره کرد (ستوده .)163 :1378 ،پیشگیری در لغت به معنای «جلوگیری» و «دفع»
آمده است (معین .)1371 ،در زمینهی پیشگیری سه موضوع «انسان اعتیادپذیر»،
«محیط اعتیادساز» و «عامل اعتیاد» را باید در نظر گرفت .در نتیجه ،برای پیشگیری
باید با توجه به ریشهی اعتیاد در زمینهها و موارد خاص با درایت تمام ،دست کم،
یکی از این علل را حذف کرد تا زنجیرهی اعتیاد از هم بپاشد.

بررسي ميزان اثربخشي روشهای آموزش همگاني پليس در پيشگيری اوليه از اعتياد

5

نظریههای پيدایش اعتياد -تبيينهای روان شناختي
هرگاه رشد روانی فرد به موازات رشد جسمی او انجام نگیرد و شخصیت فرد تکامل
نیابد ،فرد در معرض و هجوم بیماریها و اختالالت روانی قرار میگیرد و به فردی
بیاراده ،تلقینپذیر و بیعاطفه تبدیل میشود .در این هنگام ،در معرض خطر
کجروی و انحراف واقع میشود ،که اعتیاد به مواد مخدر یکی از این انحرافات
میباشد .این گونه افراد به دلیل عدم تکوین شخصیت نمیتوانند ارزشهای اخالقی
را بپذیرند و به آسانی نمیتوانند خود را با محیط سازش دهند .عالوه بر آن ،دچار
مشکالت احساسی و عاطفی میگردند .در نتیجه ،زمینهی مناسبی برای اعتیاد به مواد
مخدر در چنین افرادی به وجود میآید .برای مثال ،افراد عقب مانده ذهنی به دلیل
اینکه خطر ناشی از اعتیاد را نمیدانند و شخصیت تلقینپذیری دارند ،تحت تأثیر
تلقین دیگران و با همنشینی افراد معتاد به طرف اعتیاد کشانده میشوند (برژه،
.)21 :1378
تبيينهای زیست شناختي
تبیینهای زیستشناختی را میتوان به دو حیطهی تبیینهای حاکی از اختالالت بدن
و تبیینهای ژنتیک تقسیم کرد .تبیینهای زیست شناختی ،عوامل جسمی و زیستی
را عامل پیدایش کجروی میشمرند .به نظر آنها ،مجرمان و تبهکاران دارای
ساختمان زیستی خاص هستند و با دیگران به لحاظ زیستی متفاوت میباشند؛ یعنی
بین نقص بدنی و گرایش به انحرافات اجتماعی رابطهی نزدیکی وجود دارد .روان
پزشکان نیز ابتال به بیماریها و اختالالت روانی را ناشی از ضایعات وارد بر مغز
میدانند .بر این اساس ،عواملی مانند :ارث ،کروموزومها ،ژنها ،ابتال به بیماریها،
جنسیت ،سن و نژاد به نوعی عامل رو آوردن فرد به اعتیاد معرفی میشود (ثالثی،
 .)163 :1378المبروزو ،پدر نظریهی زیستی ،معتقد است مجرمان ،خصایص

انسانهای ابتدایی و وحشی را دارا میباشند .به عقیده وی ،ویژگیهای جسمی و
ظاهری وجود دارد که مجرمان را از بقیه انسانها جدا میکند (ممتاز.)37 :1381 ،
نظریههای جامعه شناختي
این دسته تبیینها ،شکلگیری رفتارهای کجروانه را عمدتاً به اموری مانند ساخت
اجتماعی و شرایط و موقعیتهای اجتماعی که فرد در آنها قرار میگیرد نسبت
میدهند .استدالل عمده در این دسته تبیینها آن است که نهادهای اجتماعی و
مناسبات کلی اجتماعی را باید بهعنوان یک کل نگریست و بر همین اساس ،کجروی
را نیز در درون و در ربط و نسبت با آن باید مطالعه کرد .معموالً این تبیینها پاسخ
به این پرسش را هدف خود قرار دادهاند که :چه چیزی در محیطهای اجتماعی
وجود دارد که مردم را کجرو و بزهکار میسازد؟ (داوری.)47 :1389 ،
نظریهی کنترل اجتماعي
بر این پیش فرض استوار است که اگر بخواهیم از تمایالت رفتار انحرافی جلوگیری
شود ،باید همهی افراد ،اعم از جوان و بزرگسال ،کنترل شوند .طبق این نظریه ،رفتار
انحرافی ،عمومی و همهگیر است و آن نتیجه کارکرد ضعیف سازوکارهای کنترل
اجتماعی میباشد .این نظریه بر دو نوع کنترل شخصی و کنترل اجتماعی تأکید دارد.
نظامهای کنترل شخصی شامل عوامل فردی و به ویژه روانشناختی میباشد .اعتماد
به نفس به عنوان عامل اساسی روانشناختی در کنترل شخصی شناخته شده است.
عوامل کنترل اجتماعی شامل وابستگی و پایبندی به نهادهای بنیادین اجتماعی
مانند :خانواده ،دین ،سیاست ،و آموزش میباشد (کوئن.)164 :1388 ،
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علل گرایش به اعتياد
علل گرایش اعتیاد را میتوان در سه زمینهی زیر بررسی کرد:
علل فردی:
مشکالت روانی – کنجکاوی ضعف اراده رهایی از زندگی عادی انگیزههای
درمانی شخصیت متزلزل (فرجاد ،143 :1385 ،سلیمی و داوری،486 :1390 ،
داوری ،56 :مدنی.)179 :1391 ،
علل خانوادگي
خانواده اصلیترین نقش را در تربیت فرزندان دارد .نوع شغل پدر و مادر ،کثرت یا
قلّت اوالد ،ویژگیهای اخالقی پدر و مادر ،نحوهی رفتار با کودکان ،طالق ،وجود
ناپدری و نامادری ،تعدد ازدواج ،فرهنگ خاص حاکم بر خانواده ،میزان تحصیالت
والدین ،وضع اقتصادی خانواده و  ...از عوامل مهمی میباشند که زمینهی انحراف و
کجروی را در فرد ایجاد مینمایند (موسی نژاد .)218 :1381 ،در نتیجه پژوهشی
که از  ۸۰۰کودک بزهکار به عمل آمده ،معلوم شد که  ۶۵درصد مادرانشان طالق
گرفته یا در حال جدایی بودهاند .بررسی دیگر نشان میدهد که  ۸۸درصد کودکان
مجرم دارای پدر و مادری بودهاند که از هم جدا زندگی کرده و بین آنها اختالف
نظر و ستیزه وجود داشته است .در زیر به برخی عوامل زمینهساز گرایش فرد به
اعتیاد در خانواده اشاره میگردد« :کمبود محبت در خانواده ،تبعیض بین فرزندان،
آزادی بیحد ،محدود کردن بیحد فرزندان ،رفاه بیحد اقتصادی در خانواده ،فقر ،و
نابسامانیهای خانواده» (موسینژاد ،220 :1381 ،قنبری ،184 :1389 ،موسوینژاد،
 ،222 :1381کوکب و گولد :1386 ،به تقل ازکیا و همکاران ،848 :قربان حسینی،
 ،197 :1388ستوده)41 :1388 ،

علل اجتماعي
از آن رو که انسان طبعاً موجودی اجتماعی میباشد و برای زندگی کردن نیاز به
حضور در اجتماع دارد ،برخی از علل اجتماعی که در گرایش به سوی اعتیاد
زمینهساز و مؤثر میباشند ،عبارتاند از« :دسترسی آسان به مواد مخدر ،بیکاری و
اعتیاد ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ،نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت،
نقش دوستان ناباب» (اسفندیاری ،6 :1390 ،عربیان ،36 :1392 ،اسفندیاری،
.)65 :1392
نقش آموزش همگاني در پيشگيری از اعتياد
آموزش همگاني چيست؟ آموزشهایی است که بنا به مقتضیات و شرایط حاکم بر
زندگی فردی و اجتماعی ،باید بهوسیلهی دستگاهها و سازمانهای ذیربط به آحاد
جامعه ارائه شود (زوار 26 :1390 ،و .)27
اهميت و ضرورت آموزش همگاني :افراد هر جامعهای برای برآورده نمودن
نیازهایشان ،ناگزیرند خود را با تغییرات جدید زمانی منطبق نمایند .بهترین روش
برای همگام شدن با این تغییرات ،اشباع نمودن دائم ظرفیت فراگیری است که با
برخورداری از آموزشهای همگانی مستمر ،هماهنگ ،منظم و سازماندهی شده میسر
میگردد .آموزش همگانی در مأموریتهای پلیسی ،در جهت حفظ نظم و امنیت
جامعه نقش مؤثری دارد (نادری.)1391 ،
ویژگيهای آموزش همگاني :الف) برای عموم افراد جامعه باشد .ب) افزایش
آگاهیهای جامعهی هدف را به دنبال داشته باشد .ج)-سازمان یافته باشد .د)
هدفمند باشد .ه) پاسخی به نیازِ دانستن جامعه باشد .و) منجر به رضایتمندی بیشتر
افراد جامعه شود( .سهلآبادی و حسنی)24 :1387 ،
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پيشگيری اوليه از مصرف مواد و وابستگي
مصرف مواد را رفتاری قابل پیشگیری و وابستگی به مواد را یک بیماری مزمن،
عودکننده و قابل درمان دانستهاند (نیدا .)2000 ،1در متون پیشگیرانه آمده است که
برنامه پیشگیری از اعتیاد هر اجتماع مانند جعبه سیاه هر هواپیما ،اطالعات خاص
خود را دارد ،که دارای رمز و راز ویژه و منحصر به فرد برای آن اجتماع است که
طی برنامه کشف میشود .رمز و راز بسیاری که هنوز بر ما گشوده نگشته و در
هالهای از ابهام در انتظار جستجوی ماست .گروههای جمعیتی (سنی ،شغلی ،جنسی،
قومی و )...گوناگون به اشکال و درجات مختلف در معرض خطر اعتیاد هستند و در
فرآیندی که به ترتیب شامل مراحل مصرف گهگاه ،استمرار مصرف به مقدار پایین،
استمرار مصرف به مقدار باال ،وابستگی و در نهایت عدم کنترل بر مصرف است ،قرار
دارند (نادیا .)1998 ،2و الجرم طیفی از خدمات و برنامهها را میطلبند .عمدهترین
خدمات و برنامهها در زمینهی اعتیاد عبارتاند از :ارتقای سالمت ،پیشگیری،
غربالگری (اجتماعی و اپیدمیولوژیک) ،ارزیابی و سنجش شدت مشکل (الگوی
مصرف ،سالمت جسمی ،سالمت روانی ،شبکه حمایتی ،کارایی حرفهای و،)...
ارجاع ،مداخالت زودهنگام ،سمزدایی (که به تنهایی درمان اعتیاد محسوب نمیشود
و میتواند در مراکز بهداشتی و بیمارستانهای غیرتخصصی اعتیاد نیز انجام شود)،
بازتوانی ،بازجذب اجتماعی ،پیگیری و مراقبت (چابوت.)2000 ،3
در برنامههای پیشگیری ،به شناسایی و افزایش عوامل محافظ از جمله عوامل
تابآور 4و شناسایی و کاهش عوامل خطرزا از جمله کاهش عوامل آسیبپذیری

5

1.NIDA
2.Nadeau
3.Chabot
4.Resiliency Factors
5.Vulnerability Factors

توجه میشود .منظور از عوامل خطر ،ویژگیها ،متغیرهایا حوادثی است که ممکن
است برای فردی وجود داشته باشد ،آن فرد با احتمال بیشتری به نسبت کسی که به
طور تصادفی از جمعیت عمومی انتخاب شده است به اختالل دچار میشود (رازک،1
 .)1994عوامل محافظ ویژگیها ،متغیرهایا حوادثی هستند که وجود آنها باعث
میشود که فرد نه تنها با احتمال کمتری دچار اختالل شود ،بلکه با احتمال بیشتری
هم سالم میشود تابآوری بر مبنای این اعتقاد بنا شده است که عدهای از افراد که
در معرض خطر قرار میگیرند ،اختاللی را تجربه نمیکنند؛ مهمترین عوامل محافظ،
برخورداری از مهارتهای زندگی ،ارتباط با گروههای مثبت همتا ،موفقیتهای
مدرسه ،نظارت والدین ،پیوندهای مثبت در ارتباط ایمنیبخش است؛ مهمترین
عوامل خطر ،فقدان روابط ایمنیبخش ،کاستی در سازگاری اجتماعی ،والدین معتاد،
فقدان نگرش مثبت ،مقبولیت مصرف در خانواده ،دوستان ،مدرسه و محله ،شخصیتی
پرخاشگر یا خجول است .عوامل تابآور باعث میشود فرد در شرایط دشوار ،با
وجود عوامل خطر از ظرفیتهای ممکن خود در دستیابی به موفقیت و رشد در
زندگی استفاده کند و از این چالش و آزمون به عنوان فرصتی برای توانمند کردن
خود بهره جوید و از این چالش مبارزهجویانه ،سربلند به درآید .برخی از مهمترین
عوامل تابآور عبارت است از :داشتن تصویری مثبت از خود ،کنترل فرد بر زندگی
خود ،احساس مسئولیت ،احساس تعلق به محله یا شبکه اجتماعی ،وجود ارزشهای
اخالقی و معنوی در محیط (هاوکینز ،کاتاالنو و میلر.)2012 ،2
برنامهریزی پیشگیری از اعتیاد باید متناسب با اهمیت خاص مشکل مواد در محله
باشد .برای پیشگیری از مشکل اعتیاد و حل این مسئله در محله ،ابتدا باید ماهیت آن
از جمله الگوی بومی مصرف مواد (شامل انواع مواد ،شیوههای مصرف ،سن شروع
1.Mrazek
2.Hawkins, Catalano & Miller
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و )...عوامل محافظ و خطر (شامل فردیو محیطی) به کمک روشهای جمعآوری
اطالعات کمی و کیفی به ویژه از ساکنان و اعضای محله بهدست آید .سپس با کمک
همین افراد با راههای پیشگیری آشنا شده و راههای مناسبتر (با رویکرد فردی و
محیطی) برای محله اولویتبندی شود (سازمان بهداشت جهانی .)2000 ،1برنامهها
باید با توجه به سن و سطوح رشد فرهنگی مخاطبان باشد .برنامههای پیشگیرانه هر
چقدر زودهنگامتر و در سنین پایینتر آغاز شده باشد ،اثربخشی بیشتری خواهد
داشت (هوراسک .)1987 ،2برنامه پیشگیرییا میتواند مواد مختلف را در برگیرد ،یا
بر یک ماده خاص تمرکز کند .پیش از این بیان شد که بهتر است در برنامهها تمرکز
بر همه انواع مواد باشد؛ زیرا برای مثال با تأکید بر عوارض یک ماده محتمل است
که الگوی رفتاری اعتیاد سریعاً به مصرف ماده دیگری گرایش یابد .اکنون تحقیقات
نشان داده است که عالوه بر آگاهسازی در مورد عوارض همه مواد میتوان در یک
برنامه به طور خاص بر یک ماده کنترل اختصاصی (بنا بر شیوع در منطقه و نیاز و
ضرورت) و متمرکز داشت (نوری قاسمآبادی و محمدخانی.)1377 ،
نتایج تحقیقات مککالر ،سوسمن ،دنت و ترن )2001( ،3نشان میدهد که قصد
افراد برای سوءمصرف مواد دستکم در دفعات اولیه مصرف تحت تأثیر نگرش آنان
به سوءمـصرف مـواد قـرار دارد .بوتـوین )2002(4در یـک مطالعـه یافتههای دو
دهة قبل را مرور کرده و به این نتیجه رسید که آمـوزش مهـارت حـل مـساله،
اثرات رفتاری مثبتی بر کاهش مصرف الکل ،توتون و سایر داروها داشته است .یکی
از عوامل گرایش به مصرف مواد ،عدم آشنایی جوانـان بـا مهـارتهای زنـدگی

1.WHO
2.Horacek
3.McCuller, Sussman, Dent & Teran
4.Botvin

است (بوتوین ،گریفین ،دیـاز ،و فیـل ویلیـامز .)2004 ،1کاکیا ( )2008نیز در
پژوهش خود به این نتیجـه رسـید کـه آمـوزش مهـارتهای اجتماعی باعث کاهش
اعتیادپذیری ،آمادگی به اعتیاد و کاهش اعتراف بـه آن در نوجوانان میشود.
بـال )2005(2طی تحقیقی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین راهبردهای مقابلهای
ناکارآمد و شیوههـای حـل مـسالهی نامناسـب در معتـادان رابطـه وجـوددارد .افراد
معتاد بیشتر از شیوههای حل مساله غیـرسـازنده ماننـد درمانـدگی ،مهـارگری
واجتناب استفاده میکنند و کمتر از شیوههای حـل مـسالهی سـازنده مثـل
خالقیـت ،اعتمـاد وگرایش استفاده میکنند (عبدی .)1380 ،شواهدی نیز وجود
دارد کـه نـشان میدهد افراد فاقد مهارت اجتماعی و دارای تصمیمگیری ضعیف،
بـدترین پـیش آگهـی و باالترین نرخ مصرف مواد را نشان میدهند (سهرابی ،اکبری
زردخانه ،ترقـی جـاه ،فلـسفی نژاد و یعقـوبی)1387 ،
در ایران ،تحقیقات متعددی نشان داده که آموزش مهارتهای زنـدگی درتغییر
نگرش و باال رفتن آگاهی آزمودنیها نـسبت بـه عـوارض سوءمـصرف مـوادموثر
است (طارمیان ،ماهجویی ،خادمی اشکذری و اسدبیگی1378 ،؛ قادری دهکردی،
1379؛ رحمتـی1383 ،؛ فرمـانی ،معاضـدیان ،حـسینی المـدنی و بهرامـی،
 .)1390از نظر طوفـانی و جوانبخـت ( )1380فقدان مهارتهای مقابلهای
مناسـب ،عاملی خطـرزا در شـروع مـصرف مواد مخدر است .مختاری؛ ناظر؛ علیپور
و آقامحمدحسنی ( )1392در تحقیقی با عنوان «مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر
میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر» نشان دادند که میزان آگاهی صحیح
نوجوانان در مورد انواع مواد اعتیادآور پایین است که با آموزشی کوتاه مدت میتوان
آگاهیهای غلط آنها را کاهش و آگاهیهای صحیح آنها را افزایش داد .بحرینی
3.Botvin, Griffin, Diaz, & Fill-Williams
2.Ball
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بروجنی؛ قائدامینی هارونی؛ سعیدزاده؛ سپهری بروجنی ( )1393تحقیقی با عنوان
«بررسی اثربخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر
نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانشآموزان پسر مقطع متوسطه» انجام
دادهاند .در این تحقیق چنین آمده است؛ مثلث «فقر ،جهل و اعتیاد» ،پویایی ،بالندگی،
نشاط و خالقیت را از نوجوانان میگیرد .یکی از راههای پیشگیری از اعتیاد آموزش
نوجوانان است .مطالعهی حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی چهار روش آموزش
پیشگیری از سوء مصرف مواد (شرکت حضوری در کالسهای آموزشی مهارتهای
زندگی ،ارائه پوستر و کاتالوگ ،ارسال پیامک و نمایش فیلم) بر تغییر نگرش نسبت
به مواد مخدر در دانشآموزان پسر دوره متوسطه انجام شده است .یافتههای تحقیق
نشان داد که از بین روشهای پیشگیرانه در تغییر نگرش ،روشهای شرکت
حضوری در کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر
معنیداری نسبت به آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و ارسال پیامک از طریق
تلفن همراه داشتند .همچنین مشخص شد که هر چه پایه تحصیلی دانشآموزان
کم تر باشد ،تأثیر آموزشهای مربوط به پیشگیری از اعتیاد بیشتر خواهد بود .برابر
آمار اعالمی هم اکنون حدود یک درصد از دانشآموزان گرفتار بالی خانمان سوز
اعتیاد شدهاند (ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری .)1394 ،نیروی انتظامی
سالیانه هزینههای زیادی در بحث آگاهسازی و آموزش همگانی اقشار جامعه در
پیشگیری از انواع جرائم ،همچنین در مدارس جهت پیشگیری از اعتیاد و دیگر
ناهنجاریهای مرتبط با آن برای دانشآموزان صرف میکند در بررسیهای بهعمل
آمده تاکنون میزان اثربخشی این اقدام پلیس سنجیده نشده است.
بنابراین ،ما به دنبال آن هستیم تا میزان اثربخشی این فعالیت مدبرانه پلیس را
تحت عنوان آموزش همگانی ارزیابی نماییم .از طرفی نیز پلیس استان همدان بخش

اعظمی از توان تخصصی نیروی انسانی خود را به این موضوع اختصاص داده و به
عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت کار پلیس در زمینهی فرهنگی و اجتماعی
شده است .بنابراین ،ارزیابی و در نهایت جهتدهی و برنامهریزی جامعتر و رفع
تنگناها و چالشهای طرح از خروجیهای کار میتواند باشد .در این راستا ،تحقیق
حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال اساسی است که اقدامات و برنامههای
آموزشی پلیس همدان در زمینه پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان دوره متوسطه تا چه
میزان مؤثر بوده است؟ به عبارتی دیگر ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان
اثربخشی آموزشهای همگانی پلیس در پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان
دبیرستانهای شهر همدان است .1( .آموزش همگانی از طریق اطالعیههای نوشتاری
(بروشور ،جزوه و )...در پیشگیری از اعتیاد تا چه حد اثرگذار است؟  .2آموزش
همگانی از طریق حضور فیزیکی (چهره به چهره) در پیشگیری از اعتیاد تا چه حد
اثرگذار است؟  .3آموزش همگانی از طریق آموزشهای الکترونیکی در پیشگیری از
اعتیاد تا چه حد اثرگذار است؟  .4آموزش همگانی از طریق نمایش فیلم در
پیشگیری از اعتیاد تا چه حد اثرگذار است؟)
روش تحقيق
در تحقیق حاضر ،از روش پیمایشی استفاده شد .در این پژوهش ،جامعهی آماری
شامل کلیهی دانشآموزان سالهای دوم ،سوم و پیشدانشگاهی دوره متوسطه نواحی
یک و دو در شهر همدان بود .برای تعیین حجم نمونهی تحقیق ،از فرمول برآورد
حجم نمونهی کوکران استفاده شده است .بر اساس این فرمول ،تعداد حجم نمونهی
تحقیق برابر با  384نفر مشخص شد .برای نمونهگیری از شیوهی خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد.
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برای گردآوری مطالب و دادههای مورد نیاز تحقیق ،ابتدا با استفاده از روش
کتابخانهای و اسنادی ،مطالعاتی طراحی گردید و برای گردآوری دادههای آماری مورد
نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است .پرسشنامه محقق ساخته ،دارای  7سؤال
مشخصات عمومی و  46سؤال (سئواالت اصلی آن بسته پاسخ و به صورت طیف
لیکرت) ،دربارهی فرضیات پژوهش بود .برای سنجش روایی پرسشنامه ،به اساتید
راهنما ،مشاور ،متخصصین و کارشناسان مربوطه مراجعه و از همفکری ایشان استفاده
شد .جهت محاسبهی پایایی ابزار پژوهش طی یک مطالعهی مقدماتی 1نظرات  50نفر
از دانشآموزان جمعآوری شده ،با استفاده از برنامهی نرمافزاری  ،spssتوسط آزمون
آلفای کرونباخ اقدام گردید که مقدار آلفای به دستآمده در تمامی متغیرها از حداقل
استاندارد ( )0/70باالتر بوده و نشانگر قابل قبول بودن پایایی ابزار گردآوری اطالعات
حاضر میباشد .نتایج سنجش پایایی هر یک از ابعاد به شرح زیر بوده است:

1.Pre Test

جدول  1نتیجهی سنجش پایایی ابعاد پرسشنامهی تحقیق
بعد

ردیف

ضریب آلفا

1

دیدگاه دانشآموزان نسبت به مواد مخدر

0/735

2

اطالعیههای نوشتاری

0/757

3

حضور فیزیکی

0/875

4

آموزشهای الکترونیک

0/70

5

نمایش فیلم

0/810

6

کلیهی ابعاد

0/901

در این پژوهش ،متغیر مستقل شامل چهار عامل آموزش همگانی از طریق
اطالعیههای نوشتاری (جزوه ،بروشور و  ،)....حضور فیزیکی (چهره به چهره)،
آموزشهای الکترونیکی و نمایش فیلم و متغیر وابسته ،پیشگیری از اعتیاد فرد بود.
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات پس از جمعآوری پرسشنامه ،اطالعات کدبندی شده
و سپس وارد برنامهی رایانهای  SPSSگردید و در آخر با استفاده از دستورات
موجود در آن و به مقتضای نوع متغیرها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر توسط
آزمونهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس اطالعات بهدست آمده با
کمک مشاور آماری تحقیق ،تفسیر گردیدند .در این پژوهش از روشهای آماری زیر
استفاده شده است :الف) آمار توصیفی :فراوانی ،میانگین ،درصد انحراف معیار،
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واریانس جهت توصیف اطالعات بهدست آمده در پژوهش .ب) آمار استنباطی :در این
تحقیق جهت آزمون فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده
است.
آموزش همگانی از طریق اطالعیههای نوشتاری (بروشور ،جزوه و )...در پیشگیری
از اعتیاد مؤثر میباشد .نتایج بهدست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون
رگرسیون خطی ساده سنجش شده است ،به شرح زیر است:

جدول  .2ضریب تعیین رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب

ضریب

خطای انحراف از

دوربین

چندگانه

تعیین

تعدیل

برآورد

واتسون

0/614

0/377

0/375

0/145

1/515

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر اطالعیههای نوشتاری
با پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان است .نتایج نشان میدهد میزان  R2برابر با 0/377
میباشد که این میزان نشان میدهد  38درصد از تغییرات موجود در پیشگیری از
اعتیاد دانشآموزان ناشی از استفاده از اطالعیههای نوشتاری است.

جدول  3تحلیل واریانس
مجموع

درجه

مدل رگرسیون

مجذورات

آزادی

رگرسیون

4/88

1

4/88

باقیمانده

8/081

382

0/021

کل

12/961

383

F

میانگین مجذورات

سطح
معنیداری

230/691

0/001

جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان میدهد  Fمشاهده
شده ( )F=230/691در سطح آلفای  0/001درصد معنادار است و فرض صفر رد
میشود .در نتیجه ،ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.
جدول  4معادلة خط رگرسیون
بتای غیر استاندارد بتای استاندارد
مدل رگرسيون

B

خطای

بتا

معیار

0/785

0/159

استفاده از اطالعيههای نوشتاری 0/676

0/045

عرض از مبداء ()a

t

سطح معناداری

0/614

4/942

0/001

15/189

0/001

جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول
میتوان

معادلة

خط

رگرسیون

را

ترسیم

دانشآموزان=( 0/676+0/785اطالعیههای نوشتاری)

کرد:

پیشگیری

از

اعتیاد

19

بررسي ميزان اثربخشي روشهای آموزش همگاني پليس در پيشگيری اوليه از اعتياد

آموزش همگانی از طریق حضور فیزیکی (چهره به چهره) در پیشگیری از اعتیاد
مؤثر میباشد .نتایج بهدست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون
رگرسیون خطی ساده سنجش شده است به شرح زیر است:
جدول  5ضریب تعیین رگرسیون
ضریب همبستگی

مدل

ضریب تعیین ضریب تعدیل

خطای انحراف از

دوربین

برآورد

واتسون

0/164

1/509

چندگانه
0/451

0/202

0/204

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر حضور فیزیکی با
پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان است .نتایج نشان میدهد میزان  R2برابر با 0/204
میباشد که این میزان نشان میدهد  20درصد از تغییرات موجود در پیشگیری از
اعتیاد دانشآموزان ناشی از حضور فیزیکی متخصصین در مدارس است.

جدول  6تحلیل واریانس
مدل رگرسیون

میانگین مجذورات

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

رگرسیون

2/639

1

2/639

باقیمانده

10/322

382

0/027

کل

12/961

383

F

97/67

سطح معنیداری

0/001

جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان میدهد  Fمشاهده
شده ( )F=97/67در سطح آلفای  0/001درصد معنادار است و فرض صفر رد
میشود .در نتیجه ،ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.

جدول  7معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسيون

بتای غیر استاندارد بتای استاندارد

B

خطای معیار

عرض از مبداء ()a

1/392

0/183

حضور فيزیکي متخصصين

0/531

0/054

t

سطح معناداری

7/614

0/001

9/883

0/001

بتا
0/451

جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول
میتوان

معادلة

خط

رگرسیون

را

ترسیم

کرد:

پیشگیری

از

اعتیاد

دانشآموزان=( 0/531+1/392حضور فیزیکی متخصصین)
آموزش همگانی از طریق آموزشهای الکترونیکی در پیشگیری از اعتیاد مؤثر
میباشد .نتایج بهدست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون رگرسیون
خطی ساده سنجش شده است ،به شرح زیر است:
جدول  8ضریب تعیین رگرسیون
مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعدیل

خطای انحراف از برآورد

دوربین
واتسون

0/414

0/172

0/170

0/168

1/772

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر آموزشهای
الکترونیکی با پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان است .نتایج نشان میدهد میزان R2
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برابر با  0/172میباشد که این میزان نشان میدهد  17درصد از تغییرات موجود در
پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان ناشی از آموزشهای الکترونیکی است.
جدول  9تحلیل واریانس
مدل رگرسیون

درجه آزادی میانگین مجذورات

مجموع

F

سطح معنیداری

مجذورات
رگرسیون

2/226

1

2/226

باقیمانده

10/736

382

0/028

کل

12/961

383

79/19

0/001

جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان میدهد  Fمشاهده
شده ( )F=79/19در سطح آلفای  0/001درصد معنادار است و فرض صفر رد
میشود .در نتیجه ،ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.
جدول  10معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسيون

بتای غیر استاندارد بتای استاندارد

B

خطای معیار

عرض از مبداء ()a

1/642

0/175

آموزشهای الکترونيکي

0/474

0/053

t

سطح معناداری

9/387

0/001

8/899

0/001

بتا
0/414

جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول
میتوان

معادلة

خط

رگرسیون

را

ترسیم

کرد:

دانشآموزان=( 0/474+1/642آموزشهای الکترونیکی)

پیشگیری

از

اعتیاد

آموزش همگانی از طریق نمایش فیلم در پیشگیری از اعتیاد مؤثر میباشد .نتایج
بهدست آمده از آزمون این فرضیه که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده
سنجش شده است به شرح زیر است:
جدول  11ضریب تعیین رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای انحراف از برآورد دوربین
واتسون

چندگانه
0/186

0/431

0/184

0/166

1/613

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر نمایش فیلم با پیشگیری
از اعتیاد دانشآموزان است .نتایج نشان میدهد میزان  R2برابر با  0/186میباشد که
این میزان نشان میدهد  19درصد از تغییرات موجود در پیشگیری از اعتیاد
دانشآموزان ناشی از استفاده از نمایش فیلم است.
جدول  12تحلیل واریانس
مدل رگرسیون

میانگین مجذورات

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

رگرسیون

2/406

1

2/406

باقیمانده

10/555

382

0/028

کل

12/961

383

F

87/089

سطح معنیداری

0/001

جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان میدهد  Fمشاهده
شده ( )F=87/089در سطح آلفای  0/001درصد معنادار است و فرض صفر رد
میشود .در نتیجه ،ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است.
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جدول  13معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسيون

بتای غیر استاندارد بتای استاندارد

B

خطای معیار

عرض از مبداء ()a

1/72

0/158

نمایش فيلم

0/434

0/046

بتا
0/431

t

سطح معناداری

10/85

0/001

9/33

0/001

جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به ایـن جـدول
مـــیتـــوان معادلـ ـهی خـــط رگرســـیون را ترســـیم کـ ـرد :پیشـــگیری از اعتیـــاد
دانشآموزان=0/434+1/72

نتيجهگيری
متغیر اطالعیههای نوشتاری دارای قدرت قابل تأثیر بر پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان
است و این تأثیر قابل پیشبینی است؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در
استفاده از اطالعیههای نوشتاری ،به میزان  61درصد ،پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان
به مواد مخدر افزایش مییابد و این به معنای آن است که هرچه میزان استفاده
اطالعیههای نوشتاری بیشتر باشد ،احتمال پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان بیشتر
خواهد شد .در نتیجه ،میتوان فرض صفر را مردود و فرض تحقیق را پذیرفت و
چنین نتیجهگیری نمود که؛ آموزش همگانی از طریق اطالعیههای نوشتاری (بروشور،
جزوه و )...در پیشگیری از اعتیاد مؤثر میباشد .آزمون این فرضیه نشان داده است که
اطالعیههای نوشتاری همچون جزوات و بروشورها بیشترین تأثیر را بر روی
دانشآموزان در خصوص پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند .دلیل این نتیجه را
میتوان در تنوع مطالب ارائه شده و نیز نو بودن این اطالعات جستجو نمود .از آنجا

که معموالً کتب و مقاالت جدید همواره در خصوص مواد مخدر ترجمه ،تألیف و یا
گردآوری میگردد و حاوی مطالب غنی و در برگیرندهی آخرین یافتههای علمی در
این زمینه میباشد ،میتواند اثر عمیقی برای دانشآموزان در پی داشته باشد .این نتیجه
با نتایج تحقیق مظلومی محمودآباد ،میرزایی علویجه ،یاسینی ،و عسکریشاهی
( )52 :1393انطباق دارد .در این تحقیق نیز با استفاده از اطالعیههای نوشتاری اقدام
به بررسی نگرش ،عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران شهر یزد در مورد
پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور شده است .نتایج این تحقیق نشان داده
است که نگرش ،عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران در خصوص انجام
رفتارهای پیشگیری کننده از گرایش مصرف مواد اعتیادآور در فرزندان مطلوب بود.
از این رو ،اهمیت و ضرورت اجرای برنامهی پیشگیرانه از طریق پدران در این
خصوص مورد تأکید قرار میگیرد.
متغیــر حضــور فیزیکــی متخصصــین در مــدارس دارای قــدرت قابــل تــأثیر بــر
پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان است و ایـن تـأثیر قابـل پـیشبینـی اسـت؛ بـه ایـن
صــورت کــه بــه ازای یــک واحــد افــزایش در حضــور فیزیکــی متخصصــین در
مدارس ،به میـزان  45درصـد ،پیشـگیری از اعتیـاد دانـشآمـوزان بـه مـواد مخـدر
افــزایش مــییابــد و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه هرچــه میــزان حضــور فیزیکــی
متخصصــین در مــدارس بیشــتر باشــد ،احتمــال پیشــگیری از اعتیــاد دانــشآمــوزان
بیشتر خواهد شد .در نتیجـه مـیتـوان فـرض صـفر را مـردود و فـرض تحقیـق را
پــذیرفت و چنــین نتیجــهگیــری نمــود کــه آمــوزش همگــانی از طریــق حضــور
فیزیکی (چهـره بـه چهـره) در پیشـگیری از اعتیـاد مـؤثر مـیباشـد .نتـایج آزمـون
این فرضیه در مطالعـة حاضـر نشـانگر آن اسـت کـه حضـور فیزیکـی مسـؤولین و
متخصصـــین امـــر مـــواد مخـــدر دارای رتبـــه ســـوم در پیشـــگیری از گـــرایش
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دانشآموزان به مـواد مخـدر مـی باشـد و ایـن نتیجـه حـاوی ایـن نکتـه اسـت کـه
آنچنان که انتظـار مـیرود حضـور متخصصـین در مـدارس از اثـر غنـی برخـوردار
نمــیباشــد ،علــت بــهدســت آمــدن ایــن نتیجــه را مــیتــوان در دو علــت جســتجو
کــرد؛ او ًال میــزان حضــور متخصصــین امــر مــواد مخــدر در مــدارس بــرای
آشناسازی دانـش آمـوزان بـا مـواد مخـدر در مـدارس بسـیار کـم و مـوردی اسـت
به قسمی که در طول یک سـال تحصـیلی در هـر مدرسـه بـه دو بـار نمـیرسـد و
بنــابراین نبایــد انتظــار تــأثیر بســیار زیــاد ایــن متغیــر بــر روی متغیــر وابســته را
داشــت ،از طــرف دیگــر در دیــد و بازدیــد و برگــزاری جلســات تــوجیهی در
مدارس عمـالً امکـان مواجهـه همـهی دانـش آمـوزان بـا متخصصـین و اسـتفاده از
اطالعــات آنــان در حجــم زیــاد وجــود نــدارد و ایــن دو عامــل موجــب کــم اثــر
شدن ایـن روش پیشـگیری و آمـوزش همگـانی دانـشآمـوزان در خصـوص مـواد
مخــدر مــیگــردد .ایــن نتیجــه بــا نتــایج تحقیــق حســینیالمــدنی ،معاضــدیان و
بهرامــی ( )1391و نیــز مختــاری؛ نــاظر؛ علیپــور و آقامحمدحســنی ()1392
انطبــاق دارد .نتــایج تحقیــق مزبــور نشــان داده اســت کــه می ـزان آگــاهی صــحیح
نوجوانان در مورد انواع مواد اعتیادآور پـایین اسـت کـه بـا آموزشـی کوتـاه مـدت
مــیتــوان آگــاهیهــای غلــط آنهــا را کــاهش و آگــاهیهــای صــحیح آنهــا را
افزایش داد.
متغیرآموزشهای الکترونیکی دارای قدرت قابل تأثیر بر پیشگیری از اعتیاد
دانشآموزان است و این تأثیر قابل پیشبینی است؛ به این صورت که به ازاء یک واحد
افزایش در استفاده از آموزشهای الکترونیکی ،به میزان  41درصد ،پیشگیری از اعتیاد
دانشآموزان به مواد مخدر افزایش مییابد و این به معنای آن است که هرچه میزان
استفاده آموزشهای الکترونیکی بیشتر باشد ،احتمال پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان

بیشتر خواهد شد .در نتیجه ،میتوان فرض صفر را مردود و فرض تحقیق را پذیرفت
و چنین نتیجهگیری نمود که؛ آموزش همگانی از طریق آموزشهای الکترونیکی در
پیشگیری از اعتیاد مؤثر میباشد .نتایج این تحقیق نشان داده است که آموزشهای
الکترونیکی در رتبهی دوم تأثیرگذاری بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در
دانشآموزان گردیده و اثر نسبتاً زیادی بر روی دانشآموزان دارد که دلیل این امر را
میتوان در جذابیت ،گویایی تصاویر و مطالب ارائه شده ،گستردگی زیاد و ارزانی
تولید این محتواها دانست و نیز استفاده از چنین محصوالتی نسبت به سایر محصوالت
فرهنگی از عمومیت نسبتاً باالیی برخوردار میباشد .این نتیجه با نتایج تحقیق
جعفریان ( )1393با عنوان نقش رسانههای دیداری ،شنیداری ،نوشتاری و الکترونیک
در پیشگیری اولیه از اعتیاد انطباق کامل دارد .این محقق نیز در تحقیقات دامنهدار خود
در خصوص نقش آموزشهای الکترونیکی بر پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان
به این نتیجه رسیده است که ابزارهای الکترونیکی در دوران جدید اثر عمیق و غیرقابل
انکاری در زندگی نسل جدید دارند؛ همانگونه که این ابزارها میتوانند به نوجوانان در
برخی جهات آسیب زننده باشند ،به همان میزان در زمینه آموزش میتوانند مؤثر و
آموزنده باشند ،مخصوصاً رد زمینهی پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر.
متغیر نمایش فیلم ،قدرت قابل تأثیر بر پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان است و این
تأثیر قابل پیشبینی است؛ به این صورت که به ازای یک واحد افزایش در استفاده از
نمایش فیلم ،به میزان  43درصد ،پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان به مواد مخدر
افزایش مییابد و این به معنای آن است که هرچه میزان استفاده از نمایش فیلم بیشتر
باشد ،احتمال پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان بیشتر خواهد شد .در نتیجه ،میتوان
فرض صفر را مردود و فرض تحقیق را پذیرفت و چنین نتیجهگیری نمود که آموزش
همگانی از طریق نمایش فیلم در پیشگیری از اعتیاد مؤثر میباشد .در نتایج بهدست
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آمده تحقیق مشخص گردیده است که این ابزار کم ترین تأثیر را در زمینهی پیشگیری
از اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند چنانکه بعد از اطالعیههای نوشتاری ،آموزش
الکترونیک و حضور مستقیم و فیزیکی متخصصین امر مواد مخدر در مدارس قرار
میگیرد .علت کم اثرتر بودن این ابزار در مقایسه با سایر شیوهها را میتوان در
تکراری بودن محتوای فیلمهای آموزشی ،تکرار بیش از حد این نوع فیلمها از طریق
تلویزیون و سینما و  ...دانست که در اثر همین تکرار بیش از حد ،اثرگذاری خود را از
دست داده و چون محتوای آنها نیز کلیشهای و یکسان است و در درون این فیلمها
نیز بیشتر خطرات آن تذکر داده میشود؛ بدون آن که به محتوای آموزشی و علمی در
خصوص مواد مخدر اشاره گردد .بنابراین ،اثرگذاری چندانی نداشته است .این نتیجه
با نتایج تحقیقات پیشین دارای تفاوت اساسی است؛ چرا که در اغلب تحقیقات پیشین
اثرگذاری فیلمها در پیشگیری از اعتیاد در حد باال برآورد گردیده بود اما در تحقیق
حاضر کم ترین سهم به نمایش فیلم اختصاص یافته است .به عنوان نمونه ،در تحقیق
بحرینی بروجنی ،قائدامینی هارونی ،سعیدزاده و سپهری بروجنی ( )1393با عنوان
«بررسی اثربخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش
نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانشآموزان پسر مقطع متوسطه» مشخص گردیده
است که از بین روشهای پیشگیرانه در تغییر نگرش ،روشهای شرکت حضوری در
کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر معنیداری نسبت
به آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و ارسال پیامک از طریق تلفن همراه داشتند.
بنابراین ،در راستای تغییر نگرش دانشآموزان نسبت به اعتیاد و مواد مخدر ،روشهای
شرکت حضوری در کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی و آموزش از طریق فیلم
از اولویت باالتری برخوردارند .به نظر میرسد شرایط فرهنگی ،محتوای فیلمها و

نحوه آموزش از طریق فیلمها نیز بر نگرش دانشآموزان در خصوص مواد مخدر نیز
اثر داشته باشد که در هنگام آموزش باید به این نکات توجه گردد.
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