مقایسه تأثیر روشهای آموزشی سخنرانی ،بحث گروهی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف
موادمخدر در دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر بوشهر
اله کرم پوالدی ریشهری  ،سمیه کاظمی  ،مرضیه
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تاریخ دریافت1397/1/18 :
تاریخ پذیرش1396/4/12:
چکیده
زمینه و هدف :از رایجترین برنامههای مدرسه برای پیشگیری از سوء مصرف مواد ،استفاده از برنامه آموزش سالمت (ارائه
اطالعات درباره مواد) ،برنامههای آموزشی و اطالع رسانی ،برنامههایی که از استراتژی انتشار اطالعات استفاده میکنند ،دانش
آگاهیهایی درباره تأثیرات دارویی موادمخدر ،عواقب اجتماعی ،روانی و جسمی ناشی از مصرف ،نگرشهای اجتماعی هنجارها و
مجازاتهای قانونی و آموزش عمومی سالمت است .هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی ،بحث گروهی
و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف موادمخدر در دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر بوشهر در سال 1396
بود.
روش  :در یک طرح شبهآزمایشی و بطور تصادفی خوشهای از چهار دبیرستان شهر بوشهر  119دانشآموز انتخاب شد که 86
نفر از آنان در گروه آزمایش و  33نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .پرسشششنامه محقق سشاخته بانوان پیش آزمون توسش سه
گروه آزمای شی بحث گروهی ،سخنرانی و ب سته آموز شی و یک گروه کنترل تکمیل شد .سپس هر گروه آزمای شی شش جل سه
آموزشی پی شگیری از اعتیاد را دریافت نمود .گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراند .سپس از هر چهار گروه آزمای شی و
کنترل پس آزمون به ع مل آ مد .ب اد از جمعآوری داده ها با تو جه به طرح تحقیق ،با اسشششت فاده از نرمافزار  SPSSآزمون
کوواریانس یک راهه ( )ANCOVAو مقایسه دو تایی بونفرونی به کار برده شد.
یافته ها و نتیجه گیری  :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش بحث گروهی ،سخنرانی و بسته آموزشی
بر میزان آگاهی دانشآموزان تأثیر مثبت و مانیداری دارد .روش آموزش بحث گروهی در مقایسه با گروههای سخنرانی و بسته
آموزشی روی دانشآموزان افزایش مانیداری دارد .بنابراین این مطالاه نشان داد که آموزش بحث گروهی مؤثرترین روش
تدریس در جهت افزایش میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف موادمخدر میباشد.
واژگان کلیدی :آموزش بحث گروهی؛ آموزش سخنرانی؛ بسته آموزشی؛ آگاهی؛ سوءمصرف موادمخدر و دانشآموزان

 - 1دکتری روانشناسی  ،استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بوشهر
 - 2کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر

 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،ایران،بوشهر،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

مقدمه:
اعتیاد پدیدهای است که از زمانهای دور در جوامع بشری وجود داشته است و در حال حاضر نیز با وجود پیشرفتهای علمی و
افزایش آگاهی مردم ،همچنان در حال گسترش بوده و هر ساله افراد زیادی را به کام خود میکشد .اعتیاد جنبه تنها فردی
ندارد ،بلکه یک آسیب اجتماعی محسوب میشود و عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان افراد بر جنبههای اجتماعی و اقتصادی
جاماه نیز اثرات زیانآور و غیرقابل جبرانی وارد میسازد (عصاریان و همکاران.)1383 ،
آمار مطرح شده توس سازمانهای بینالمللی به خوبی ابااد این مشکل را نشان میدهد ،در این راستا ،مطابق برآورد برنامه
5
بینالمللی کنترل مصرفمواد سازمان ملل متحد (به نقل از آماتو 4 80 )2005 ،
سراسر جهان به طور مداوم مصرف
میلیون نفر در
کننده هروئین و مواد افیون گونه دیگر هستند (کورنور و نوردویک  .)2007 ،از سویی ،بررسی 6
های انجام شده نیز نشان میدهد

طی دوره زمانی  ،1357-77میزان رشد متوس سوءمصرف موادمخدر در ایران ساالنه  8درصد بوده که این رقم بیش از سه
برابر رشد جمایت با نرخ 2/6درصد است (خستو .) 1381 ،از طرفی آمارها نشانگر این هستند که میزان مصرف مواد در میان
نوجوانان و جوانان در دهههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است(میلچر و همکاران  .)2007در واقع 7سوءمصرف مواد به
صورت یک ماضل اجتماعی ،روانی و بهداشتی در آمده است.
لذا مبارزه با آن نیز مستلزم بکارگیری همه ظرفیت های موجود است .از میان عوامل محافظت کننده و عوامل خطرآفرین سوء
مصرف موادمخدر ،نگرش افراد نسبت به مصرف موادمخدر از مهمترین عوامل همبسته با مصرف و یا عدم مصرف مواد به حساب
8
مطالاات بیانگر آن است که قصد افراد
میآید که مورد تأیید روانشناسان و جاماهشناسان است (کوپر و همکاران  .)2007نتایج

برای سوءمصرف مواد،دست کم در دفاات اولیه مصرف تحت تأثیر نگرش آنان به سوءمصرف مواد قرار دارد (مک کالر و همکاران
 .)2001در این راستا ،یکی از مهمترین روشهای پیشگیرانه در برابر مصرف موادمخدر و تغییر نگرش،آگاه کردن گروههای
مختلف مردمی از خطرات و مضرات مواد است .یکی از استراتژیهای آگاهسازی مردم بویژه نوجوانان ،آموزش است .بنابراین با
آموزش وسیع و همه جانبه مردم در مورد این پدیده اجتماعی میتوان از بروز و شیوع آن پیشگیری نمود .از آنجایی که درصد
زیادی از ماتادان از نوجوانی مصرف را شروع می کنند و از طرفی نیز بیشتر نوجوانان در مدارس حضور دارند و با توجه به آمار،
میزان گرایش مصرف در نوجوانان پسر نیز بیشتر است .بنابراین آموزش ،در پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در مدارس پسرانه
از اهمیت ویژهای برخوردار است (عبداهلل پورچناری و گلزاری .)1387 ،روش آموزشی بر مبنای برنامه دانش محور بنا شده است
که هر چه اطالعات بیشتری در مورد ماهیت موادمخدر و پیامدهای زیانبار مصرف بدهیم( ،الگوی شناختی مصرف و سوء
مصرف) نگرش منفیتری در مورد موادمخدر می توانیم ایجاد کنیم که نتیجه آن کاهش یا اجتناب از مصرف موادمخدر است.
فنون و روشهای آموزشی درباره مواد عبارتند از :استفاده از روشهای یادگیری مشارکتی ،فاال و تااملی؛ ارائه اطالعات در قالبی
روشن و ساده ؛ تکالیف کالسی جذاب و لذتبخش؛ استفاده از بحثهای گروهی که سبب بیان نگرشها و احساسات درباره مواد
میشود؛ استفاده از ایفای نقش؛ استفاده از مجموعههای آموزشی؛ استفاده از تئاتر و نمایش ؛ بحثهای کالسی؛ بازیهای دارای
ساخت و فاالیتهای گروهی (همان منبع).
همچنین اطالع از تأثیرات بالفاصله جسمی موادمخدر کاهش محسوسی در میزان روی آوردن افراد به موادمخدر ایجاد میکند.
در واقع افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان برای اجتناب هر چه بیشتر از مواد ،بایستی از آن آگاهیهای الزم را داشته و از نگرش
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دقیقتری بهرهمند باشند  .آموزش فرایندی است که ماطوف بر پژوهش و ترفیع یادگیری است و بایستی بر پایه دانش ،مهارت،
نگرشها و قابلیتهایی که از طریق آموزشهای پیشین فرا گرفته میشود ،بنیانگذاری شود (سازمان بهداشت جهانی.)1387،
از رایجترین برنامههای مدرسه برای پیشگیری از سوء مصرف مواد ،استفاده از برنامه آموزش سالمت (ارائه اطالعات درباره مواد)،
برنامههای آموزشی و اطالع رسانی ،برنامههایی که از استراتژی انتشار اطالعات استفاده میکنند ،دانش آگاهیهایی درباره تأثیرات
دارویی موادمخدر ،عواقب اجتماعی ،روانی و جسمی ناشی از مصرف ،نگرشهای اجتماعی هنجارها و مجازاتهای قانونی و آموزش
عمومی سالمت است .از سویی ،تحقیقات نشان دادهاند که نمی توان یک روش واحد را به عنوان بهترین روش برای همه افراد و
گروهها انتخاب نمود .بهرهگیری از استراتژیهای مختلف برای تأثیر بر شیوع اعتیاد ضروری است زیرا عوامل متفاوتی در ایجاد
اعتیاد مؤثرند (همان منبع) و از طرفی در یک مطالاه نشان داده شده است که بهترین شیوه آگاه کردن افراد تشکیل جلسات
گروهی و بحث و تبادل نظر درباره موضوع مورد نظر میباشد (رحیمیموقر و همکاران .)1379
در این ارتباط در پژوهش رحمتی ( )1383و قادری دهکردی و یارمحمدیان ( ) 1379نیز تأثیرات آنها به اثبات رسیده است.
پژوهش برماس ( )1387نیز نشان داد که دانشآموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر را گذراندند ،نگرش
منفی تری به سوء مصرف موادمخدر از گروه آموزش ندیده دارند .نتایج تحقیقات (روهرباخ و همکاران  )2001نشان می0دهد
که روش های پیشگیری مبتنی بر رویکرد نشر اطالعات،صرفاً بر تغییر نگرش و تاداد محدودی از متغیرهای همبسته با سوء
مصرف موادمخدر تأثیر دارند .حال آنکه روشهایی که به صورت یکپارچه بر روی ویژگیهای روانی ،شخصیتی ،اجتماعی و
خانوادگی افراد متمرکز می شوند ،هم بر تغییر نگرش و هم بر تاداد زیادی از متغیرهای همبسته با سوء مصرف موادمخدر
اثربخشی باالتری دارند .از طرفی در تحقیق کروالنسکی و هیگنز ( )2007نشان داد که آموزش و آگاهسازی از طریق در اختیار
گذاشتن اطالعات مؤثر پیرامون مزایا و ماایب هر موضوعی از جمله سوء مصرف مواد میتواند نگرش فرد را در ابااد مختلف
شناختی ،عاطفی و رفتاری تغییر دهد .در تحقیق عبدالهی( )1387تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی ،دفترچه آموزشی و سخنرانی
توأم با دفترچه آموزشی را بر میزان آگاهی دختران دبیرستانی شهر گرگان نسبت به بیماری ایدز شد که یافتهها نشانگر آن است
که روش سخنرانی توأم با استفاده از دفترچه آموزشی یکی از بهترین روشها در افزایش آگاهی دانشآموزان نسبت به بیماری
ایدز است .هر چند که روش استفاده از سخنرانی به تنهایی نیز باعث افزایش آگاهی میشود .از سویی ،پژوهش خوش نیت و
همکاران ( ) 1382نشان داد که آموزش گروهی و باد از آن آموزش از طریق کتابچه در افزایش آگاهی مراقبین بهداشتی مؤثر
است.
در پژوهش (اسپیت و همکاران2010 ،؛ عبداهلل 1
پورچناری و همکاران  )1386نشان 1داد که آموزش مهارتهای زندگی بر تغییر

نگرش دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد و الکل بر نوجوانان پسر و دانشآموزان تغییر ایجاد میکند.
در تحقیق خردمند ،زمانی و هدایتی( ) 1389به این نتیجه گیری رسیدند که مشکالت جاماه از جمله سوءمصرف مواد در
کالسهای درس کشورهای پیشرفته به صورت باز مطرح میشوند و دانشآموزان برای آنها راه حل مییابند و راه حلهای ارائه
شده از سوی آنها توس مسئولین دولتی مورد توجه و بهرهبرداری قرار می گیرند.
طاووسی ،حیدرنیا ،منتظری ،طارمیان و احمدی( )1389نشان دادند که مداخله آموزشی باعث ارتقای متغیرهای مورد نظر شامل
نگرش نسبت به رفتار و نهایت ًا افزایش قصد پرهیز از سوء مصرف موادمخدر در گروه آزمودنی میشود .خلیلی و همکاران ()1390
با پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی نشان دادند که آموزش بر تغییر نگرش دانشآموزان نسبت به سوءمصرف
موادمخدر منجر شده است .از سویی ،میراحمدی زاده ،نقشواریان و همکاران ( )1389نشان دادند که آموزش پیشگیری از اعتیاد
0
1

- Rohrbach & et al
- Speath & et al

1
1

به طور مانی داری باعث افزایش آگاهی و بهبود نگرش سربازان شد .در این راستا ،رحمتی و اعتمادی( )1385در پژوهش تأثیر
آموزش مهارتهای مقابلهای به روش بحث گروهی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوءمصرف موادمخدر نشان داد که آموزش
مؤثر بوده و به منفیسازی نگرش دانشآموزان در گروههای آزمایش و بر تغییر هر سه مؤلفه شناختی ،عاطفی و رفتاری نسبت
به سوءمصرف موادمخدر تأثیر دارد .رجایی و بیاضی نیز ( )1385نشان داد که برنامه آموزشی راههای مقابله و ارائه اطالعات
صحیح در مورد مواد و سوء مصرف بر روی آگاهی دانش آموزان مؤثر بوده است .در پژوهش استفاده از رویکرد نشر اطالعات در
برنامههای پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان ،یونسی و محمدی( )1385نشان دادند که تفاوت مانیداری در نگرش
دانش آموزان نسبت به اعتیاد در مقایسه با گروه کنترل بود .کشکولی و همکاران ( )1390نشان دادند که تأثیر آموزش بر روی
آگاهی و نگرش پرسنل نسبت به سوءمصرف مواد از نظر آماری مانیدار است.
همچنین در آموزش های مبتنی به الگوهای نفوذ اجتماعی در زمینه مقابله با فشار همساالن و هنجار نبودن مصرف موادمخدر
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مبتنی بر آگاه سازی در خصوص زیان ناشی از مصرف مواد
(دیشون و همکاران )2002 ،و ارائه 2برنامههای مختلف آموزشی
1
(یونسی و محمدی1385 ،؛ کویچ پرس  )2002 ،به اثبات رسیده 3
 )1386بررسی میزان آگاهی
است .در پژوهش بابایی اصل(

دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان در مورد سوءمصرف مواد نشان داد که برنامهریزی صحیح آموزشی ،جهت ارتقای
سالمتی و افزایش اگهی نسبت به پیامدهای سوءمصرف مواد تأکید دارد .برنامه مدارس در چارچوب این رویکرد و مدل مبتنی
بر ارائه اطالعات ،نیز تأثیرات آنها به اثبات رسیده است .همچنین یکی از برنامهها و راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر
تحت عنوان رویکرد نشر اطالعات که مامولترین روش است ،یاد میشود .در این روش اطالعات مناسبی در خصوص مواد ،آثار
و پیامدهای زیان بار مصرف مواد و همچنین نگرش منفی و باورهای ضد مصرف مواد با استفاده از ابزارهایی مانند نمایش فیلم،
ارائه بحث گروهی ،سخنرانی و یا استفاه از سایر رسانهها مانند اینترنت ،لوحهای فشرده و سرویس پیام کوتاه در اختیار مخاطبان
4
تحقیق آقابابایی و همکاران (1 )1391نشان داد که اثربخشی  4روش پیشگیری
قرار میگیرد (اسکینکه و همکاران .)2004 ،در

از سوء مصرف موادمخدر به روش شناختی – رفتاری ،آموزش مهارتهای زندگی ،ارائه پوستر و ارسال پیام کوتاه موجب ایجاد
نگرش منفی نسبت به موادمخدر میشود .لیکن نتایج نشان میدهد که روش پیشگیری مبتنی بر رویکرد نشر اطالعات ،صرف ًا بر
تغییر نگرش و تاداد محدودی از متغیرهای همبسته با سوءمصرف موادمخدر تأثیر دارند (بوتوین و همکاران 2001؛ بوتوین و
گریفین2005 ،؛ روهرباخ و همکاران )2010 ،بنابراین آگاه کردن اقشار و گروههای مختلف مردم از خطرات و مضرات مصرف
مواد می تواند راهکار اجرایی مؤثری در سطوح مختلف پیشگیری از اعتیاد باشد .اما در مطالاات و بررسیها مشخص نیست که
کدام روش آموزشی بر روی دانشآموزان مؤثرتر است .لذا هدف این تحقیق بررسی اثربخشی روشهای آموزشی بحث گروهی،
سخنرانی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوءمصرف موادمخدر و رفع این ابهامات است که کدام مدل بازدهی بیشتر
بر میزان آگاهی گروه هدف دارد .و با انجام این پژوهش میتوان براساس روش آموزشی غالب به متولیان و کارگزاران این امر در
جهت مارفی روش آموزشی مناسب و کتب آموزشی مطرح و تهیه نمود؛
بنابراین در کل هدف این پژوهش دستیابی به پاسخ فرضیه ها و سئوال زیر است:
فرضیه :1آموزش مبتنی بر روش بحث گروهی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوء مصرف موادمخدر تأثیر مثبت دارد.
فرضیه :2آموزش مبتنی بر روش سخنرانی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوء مصرف موادمخدر تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :3آموزش مبتنی بر روش بسته آموزشی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوء مصرف موادمخدر تأثیر مثبت دارد.
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سوال  -آیا بین سه روش آموزش مبتنی بر بسته آموزشی ،سخنرانی و بحث گروهی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به
سوءمصرف مواد تفاوت وجود دارد؟
روش
در این پژوهش که به صورت نیمه تجربی انجام گرفت ،جاماه پژوهش کلیه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستانهای
دولتی شهر بوشهر در سال تحصیلی  1396-1396بود .در این راستا ،چهار دبیرستان پسرانه و در هر دبیرستان یک کالس اول
و با میانگین سنی  15/10 – 15/65بطور تصادفی خوشهای انتخاب شدند .در مجموع  119دانشآموز در چهار گروه (گروه شاهد
 33دانشآموز ،گروه بحث گروهی  31دانشآموز ،گروه سخنرانی  27دانشآموز و گروه چهارم  28دانشآموز) با توجه به
تاداد دانشآموزان کالس اول هر دبیرستان قرار گرفتند.
ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه آگاهی از سوءمصرف موادمخدر
این پرسشنامه محقق ساخته و حاوی  50گویه با گزینههای «کامالً درست است ،درست است،کامالً غل است و نمیدانم» ،بینام
و دارای کدگذاری است .محتوای آیتمها براساس حقایقی در مورد همه گیرشناسی ،تااریف مصرف ،سوءمصرف و وابستگی به
موادمخدر ،فرایند وابستگی به موادمخدر ،علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد بویژه در محی آموزشی ،عوامل محافظت کننده از آن
بویژه در محی آموزشی و عوارض کوتاه مدت و طوالنی مدت سوءمصرف موادمخدر بود (رحیمیموقر و همکاران 1379؛ سازمان
بهداشت جهانی .)1387 ،آزمودنی باید یکی از گزینهها که صحیح است ،انتخاب کند .حداقل نمرهای که یک فرد میتواند کسب
کند صفر و حداکثر پنجاه خواهد بود که با مجموع آنها میتوان در مورد آگاهی دانشآموزان تحلیل نمود .میانگین نمرات
بیستوپنج است .پرسشنامه بصورت خودگزارش دهی تکمیل می شود و به دو قسمت اطالعات دموگرافیک و سؤاالت تقسیم
می شود .برای تایین روایی و اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی و روایی صوری استفاده شد .بدین ترتیب که پرسشنامه
در اختیار  7تن از اساتید و صاحب نظران قرار داده شد .پس ازجمع آوری نظرات و پیشنهادات ،اصالحات الزم برای رسیدن ابزار
به روایی مطلوب در پرسشنامه اعمال شد .برای سنجش پایایی یا اعتماد پرسشنامه از روش (Test-Retestبازآزمایی) به فاصله
 10روز برای سی نفر دانشآموز که جزء نمونههای مطالاه نبودند ،انجام شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت و ضریب
همبستگی برای آگاهی از سوءمصرف موادمخدر بین مرحله اول و دوم محاسبه شد .پس از محاسبه مشخص شد که ضریب آلفا
 ./76بوده که نشان از ضریب اعتماد و پایایی پرسشنامه دارد (دالور1385 ،؛ سرمد ،بازرگان ،حجازی 1376 ،و هومن.)1389 ،
روش اجرا
در مرحله اول قبل از مداخله ،به دبیرستان های مربوطه رفته و پس از توضیح هدف پژوهش به چهار گروه پرسشنامه اولیه
( )pretestداده شد و مرحله دوم یک ماه باد از مداخله مطابق با پرسشنامه خود ساخته بدون اطالع قبلی دانشآموزان به
دبیرستانهای مربوطه رفته و همان پرسشنامه ( )posttestبرای بار دوم توس دانشآموزان پر شد .مداخالت به طریقههای
زیر انجام شد:
در گروه اول(شاهد) هیچ مداخلهای بین دو مرحله صورت نگرفت و دانشآموزان برنامه عادی روزانه خود را سپری کرده و هیچ
عمل آموزشی دریافت نکردند و مداخله در گروه دوم به صورت سخنرانی به مدت شش جلسه دو ساعته بود و در گروه سوم به
صورت بحث گروهی به مدت شش جلسه دو ساعته انجام شد و در گروه چهارم به صورت دفترچه آموزشی (جزوه خودآموز) داده
شد .محتوای آموزش در مورد همه گیرشناسی ،تااریف مصرف ،سوءمصرف و وابستگی به موادمخدر ،فرایند وابستگی به

موادمخدر ،علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد بویژه در محی آموزشی ،عوامل محافظت کننده از آن بویژه در محی آموزشی و عوارض
کوتاه مدت و طوالنی مدت سوءمصرف موادمخدر بود .که به طریق روشهای سهگانه آموزشی تنظیم و اجرا شد.
یافتهها
جدول شماره  1آمارههای توصیفی دانشآموزان بر حسب فراوانی ،میانگین سنی ،پیش آزمون و پس آزمون نشان میدهد.
جدول  .1آماره های توصیفی آزمودنی ها بر حسب فراوانی ،سن ،پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

گروه

فراوانی سن

پیش آزمون

میانگین انحراف
مایار
میزانآگاهی کنترل
نسبت به بحث
سوءمصرف گروهی
مواد
بسته

پس آزمون

میانگین انحرافمایار میانگین انحرافمایار

33

15/42

0/75

20/39

5/84

21/15

5/86

31

15/58

0/62

23/51

4/95

38/64

4/28

28

15/10

0/73

23/28

5/45

31/07

3/86

آموزشی
سخنرانی

15/65

27

22/48

0/70

34/14

4/35

3/24

از سویی ،برای تایین تأثیر بحث گروهی ،بستههای آموزشی و آموزش به شیوه سخنرانی بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف
5

مواد از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

1

پیش فرض های تحلیل کوواریانس بحث گروهی ،سخنرانی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی دانشآموزان در جدول شماره 2
آورده شده است.
جدول  : 2نتایج مربوط به پیش فرض های همگنی واریانس ها ،همگنی شیب رگرسیون
همگنی واریانس
F
1/20

P
0/27

همگنی
رگرسیون
F
2/83

P
0/08

0/69

3/57

0/09

0/26

2/95

0/12

بحث
گروهی

میزان
آگاهی

سخنرانی

میزان
آگاهی

0/15

بسته
آموزشی

میزان
آگاهی

1/24

شیب

مندرجات جدول شماره  2نشان میدهد که خطای واریانس گروههای مورد مطالاه برابر است .همچنین شیب رگرسیون گروههای
آزمایش و کنترل همگن است.

5

- ANCOVA

1

جدول .3تحلیل کوواریانس اثرات بحث گروهی سخنرانی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی دانشآموزان از سوء مصرف مواد
مجموع
مجذورات
بحث
گروهی

پیشآزمون 900/68

1

900/68

73/19

0/000

0/54

1

3449/49

280/31

0/000

0/82

1

886/41

103/66

0/000

0/64

1865/71

1

1865/71

218/22

0/000

./79

پیشآزمون 1088/53

1

1088/53

151/92

0/000

./72

1

848/10

118/36

0/000

./67

گروه

3449/49

سخنرانی پیشآزمون 886/31
گروه
بسته
آموزشی

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

مانیداری مجذور
اتا

گروه

848/10

مندرجات جدول شماره  3نشان میدهد که تفاوت نمرههای پیشآزمون – پسآزمون دو گروه برای میزان آگاهی دانشآموزان
از سوء مصرف مواد ،مانیدار (F=73/19؛  )p>0/001و میانگین نمرههای گروه آزمایش در متغیر وابسته نیز به طور مانیداری
بیش از گروه کنترل است (F=280/31؛ . )p>0/001با توجه به مجذور اتای به دست آمده ،میتوان بیان داشت که آموزش به
شیوه بحث گروهی82 ،درصد از واریانس میزان آگاهی دانشآموزان از سوء مصرف مواد را تبیین میکند.
همچنین تفاوت نمرههای پیشآزمون – پسآزمون دو گروه برای میزان آگاهی دانشآموزان از سوء مصرف مواد ،مانیدار
(F=103/66؛  )p>0/01و میانگین نمرههای گروه آزمایش در متغیر وابسته نیز به طور مانیداری بیش از گروه کنترل است
(F=218/22؛  )p>0/001با توجه به مجذور اتای به دست آمده ،میتوان گفت آموزش به شیوه سخنرانی 79 ،درصد از واریانس
میزان آگاهی دانشآموزان از سوء مصرف مواد را تبیین میکند.
همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،تفاوت نمرههای پیشآزمون – پسآزمون دو گروه برای میزان آگاهی
دانشآموزان از سوء مصرف مواد ،مانیدار (F=151/92؛  )p>0/001و میانگین نمرههای گروه آزمایش در متغیر وابسته نیز به
طور مانیداری بیش از گروه کنترل است (F=118/36؛ . )p>0/001با توجه به مجذور اتای به دست آمده ،میتوان گفت آموزش
به شیوه بسته آموزشی67 ،درصد از واریانس میزان آگاهی دانشآموزان از سوء مصرف مواد را تبیین میکند.
برای بررسی سه روش آموزشی از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  .4تحلیل کوواریانس مقایسه سه شیوه آموزشی بر میزان آگاهی دانشآموزان از سوء مصرف مواد
مجموع
مجذورات

درجه آزادی میانگین
مجذورات

F

مانیداری مجذوراتا

پیش آزمون 481/01

1

481/01

0/000 52/77

0/39

822/37

2

411/18

0/000 45/11

/52

گروه

همانطور که در جدول شماره  4نشان داده شده است بین حداقل دو گروه از سه گروه تفاوت مانیدار وجود دارد (F=45/11؛
. )p>0/001در ادامه برای بررسی اینکه کدام یک از گروهها تأثیر بیشتری بر میزان آگاهی داشتهاند و نیز اینکه تفاوت بین کدام

یک از گروهها مانیدار است از آزمون مقایسهای زوجی بونفرونی استفاده شد که 6نتایج آن در 7جدول شماره 1 5
آورده شده

است.
جدول  .5نتایج مقایسههای زوجی بونفرونی سه شیوه آموزشی
گروه i

گروه j

تفاوت
میانگین

خطای
مایار

سطح
مانیداری

بحث
گروهی

سخنرانی

3/99

0/79

0/000

بحث
گروهی

بسته
آموزشی

0/46

0/78

0/000

سخنرانی

بسته
آموزشی

3/46

0/81

0/000

بر حسب دادههای جدول  ،5بین دو شیوه بحث گروهی و آموزش به شیوه سخنرانی تفاوت مانیدار وجود دارد با توجه به تفاوت
میانگین میتوان گفت که شیوه بحث گروهی ،آگاهی دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد را نسبت به شیوه سخنرانی بیشتر
افزایش میدهد .از سوی دیگر آموزش به شیوه بحث گروهی نسبت به بستههای آموزشی تأثیر بیشتری بر میزان آگاهی
دانشآموزان دارد .همچنین بین دو روش آموزشی سخنرانی و بستههای آموزشی تفاوت مانیدار وجود دارد که با توجه به تفاوت
میانگین میتوان گفت که آموزش به شیوه سخنرانی تأثیر بیشتری بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد دارد.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر میزان اثربخشی سه روش آموزشی بحث گروهی ،سخنرانی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوءمصرف
موادمخدر در دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت .اولین یافته پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مبتنی بر بحث گروهی بر
میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد تأثیر مثبت دارد .این یافته با نتایج حاصل از برخی مطالاات پیشین نظیر
خردمند و همکاران ( ،)1389اسکینکه و همکاران ( )2004و خوش نیت و همکاران ( )1382همخوانی دارد .از سویی ،با تحقیق
اسدپور ،غفرانیپور و حاجیزاده ( )1380که تأثیر آموزش بحث گروهی بر میزان مصرف سیگار دانشآموزان بود همسو است .در
این راستا ،پژوهش اسماعیلی وردنجانی و مساودی ( )1390تأثیر آموزش گروهی توس همساالن را در افزایش آگاهی و نگرش
دانشآموزان به سوء مصرف موادمخدر نشان میدهد ،باالوه عابدینی ،فاتحی ،محمدی فرد و منیرپور ( )1390تأثیر آموزش
گروهی مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد را مطرح میکنند .رحمتی و اعتمادی( )1385بیان میدارند که بحث گروهی
یکی از روشهای مؤثر آموزشی بوده و یک روش تااملی است که تبادل افکار را امکانپذیر میسازد .همچنین ،این روش ،بهترین
شیوه یافتن پاسخ پرسش و گفتگو با یکدیگر است و به پیدایش افکار جدید و کاوش مفاهیم نو میانجامد و به فراخ اندیشی (باز
شدن ذهن) نسبت به نگرش و ارزشها کمک میکند .بنابراین این روش تدریس میتواند موجب افزایش آگاهی دانشآموزان
شود (شابانی.)1386 ،
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دومین یافته پژوهش نشان داد که آموزش به روش سخنرانی بر میزان آگاهی دانشآموزان به سوءمصرف مواد تأثیر مثبت دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای قبلی از جمله تحقیق عبدالهی( ،)1387اسکینکه ،دی نویا و کالسمن( )2004همسو است مبنی
بر اینکه ،که روش آموزش سخنرانی بر میزان آگاهی دانش آموزان دختر مؤثر است .از سویی ،با نتایج تحقیق جاللی ،منشئی و
مظاهری ( ) 1390هماهنگ است که نشان داد روش سخنرانی در بازخورد نسبت به سوءمصرف موادمخدر مؤثر است .زیرا روش
تدریس سخنرانی از روشهای با سابقه طوالنی در نظام آموزشی است .دانشآموزان با این روش آشنا بوده و یادگیری از طریق
گوش دادن و یادداشت برداشتن ،اساس کار را تشکیل میدهد و با توجه به حضور مالم و پرسش و پاسخ در مورد موضوع
آگاهسازی و یادگیری اتفاق می افتد .فراگیران دانش را از مالم دریافت و با دانش پیشین آمیخته میکنند و طرحواره خود را
گسترش میدهد .همچنین سخنرانی سبب تسریع در امر جمعآوری و اخذ دانش و به دلیل سازمان دادن مطالب به سرعت اخذ
دانش میافزاید .در این روش میتوان فراگیران را دور هم جمع نمود و روی یک موضوع یا نکته متمرکز شد؛ میتوان مقدار
زیادی از مواد و مطالب آموزشی را در مدت کوتاهی ارایه نمود؛ میتوان به آسانی برنامه زمانبندی شده یا زمان صرف شده روی
موضوعات را کنترل کرد؛ یک روش آشنا برای فراگیران است و با آن راحت خواهند بود(یزدانپناه و همکاران. )1385
از سویی ،یافته دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش به روش بسته آموزشی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوء
مصرف مواد تأثیر مثبت دارد .به نظر میرسد که آموزش به روش بسته آموزشی به دانشآموزان کمک کرده است که آگاهی آنها
نسبت به سوءمصرف موادمخدر افزایش یابد .این نتیجه همسو با برخی از تحقیقات قبلی است .نتایج پژوهش خوش نیت و
همکاران( ) 1382نشان داد که میزان آگاهی مراقبین بهداشتی در گروه آموزشی با استفاده از کتابچه آموزشی افزایش یافته است.
 .در همین راستا مطهری و همکاران ( ) 1384در پژوهشی نشان داد که آموزش به روش بسته آموزشی دارای تأثیر بیشتری بر
ارتقای سطح آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه ایدز دارد .زیرا بسته آموزشی یک وسیله ارتباطی مؤثر است ،در آموزش بکار
می رود و این بسته میتواند جزء موارد آگاهسازی باشد و از طریق آن میتوان میزان آگاهی دانشآموزان مؤثر شد .همچنین با
مطرح شدن نظریه های جدید یادگیری و تأکید آنها ،بر نیازهای یادگیرندگان ،ارتباط آموزش با زندگی واقای یادگیرنده ،و ایجاد
شرای واقای برای یادگیری و توجه به رویکرد سیستمی در آموزش ،کاربرد ابزارها و وسایل در آموزش اهمیت ویژهای پیدا کرد.
این منجر به تغییر دیدگاه های جاری و پیدایش نگاهی جدید و جامع نسبت به ابزارها و وسایل آموزشی شد ،در نتیجه بسته
آموزشی مطرح گردید که شامل مجموعه منابع ،مواد و ابزارهای آموزش هماهنگ است که برای نیل به هدف آموزش خاص
سازمان یافته است .بنابراین بسته آموزشی میتواند بر آگاهی دانشآموزان مؤثر باشد (دبیرخانه شورای هماهنگی علمی.)1385 ،
عالوه بر این ،در بررسی تفاوت بین سه روش ،نتایج نشان داد که بین دو شیوه بحث گروهی و آموزش سخنرانی تفاوت مانیدار
است و میتوان بیان داشت که در شیوه بحث گروهی ،آگاهی نسبت به سوء مصرف مواد نسبت به شیوه سخنرانی و بسته
آموزشی بیشتر افزایش یافته است .در این راستا پژوهش برماس ( )1387نشان میدهد که دوره آموزشی پیشگیری از سوء
مصرف موادمخدر باعث افزایش نگرش منفیتری به سوءمصرف موادمخدر شده است .این یافته با نتاج تحقیق اسماعیلی وردنجانی
و مساودی نیز همخوانی دارد .همچنین عبدالهی ( )1387نشان داد که روش سخنرانی نسبت به دفترچه آموزشی مؤثرتر بوده
است .در تحقیق عابدینی و همکاران( )1390آموزش به روش گروهی مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد مؤثرتر بوده است.
در همین راستا خوش نیت و همکاران( )1382نشان دادند که در روشهای آموزشی ،ابتدا آموزش گروهی و باد از آن آموزش
از طریق کتابچه در افزایش آگاهی مراقبین بهداشتی بر میزان آگاهی در برخورد با کودکان دیابتی تأثیر دارد .با این حال نتایج،
با این تحقیق خاکبازیان ،جمشیدی و همکاران ( ) 1386همسو نبود که روش بسته آموزشی را نسبت به سخنرانی بر آگاهی
دانشآموزان در مورد بهداشت بلوغ مؤثرتر میدانند.
از سویی مبتنی بر پژوهش خردمند و همکاران( )1389مشکالت جاماه از جمله سوء مصرف مواد در کالسهای درسی باید به
صورت باز مطرح شوند و دانشآموزان برای آنها راه حل یابند و این یافته مؤید این است که آموزش به روش باز از جمله آموزش

بحث گروهی در میزان آگاهی دانشآموزان مؤثرتر است .بنابراین پژوهش بابایی اصل( )1386بیان میدارد که برنامهریزی صحیح
آموزشی ،جهت ارتقای سالمتی و افزایش آگاهی نسبت به پیامدهای سوء مصرف مواد میتواند مؤثر باشد .چراکه موضوعات
جاماه شناختی و روانشناسی جز موضوعاتی است که می توان با روش بحث گروهی به آن پرداخت .مباحث اعتیاد نیز جزء
بحثهای چالش بر انگیز بوده و دانش آموزان تا حدودی اطالعات الزمه را از طریق رسانه عمومی دریافت میدارند .بنابراین یک
بحث خوب جهت روش تدریس بحث گروهی است .چون در پیشگیری از اعتیاد عالوه بر آگاهسازی ،بحث مهارتهای زندگی نیز
مطرح است ،لذا این روش فرد را انتقادپذیر و منتقد بار میآورد .همچنین توانایی مدیریت ،قدرت بیان ،قدرت تجزیه و تحلیل و
قدرت تصمیمگیری فرد تقویت میشود(کشاورز محمدی و حسینی )1382 ،و مهارت گوش دادن و تحلیل کردن آنچه را
میشنوند ،تمرین میکنند و با توجه به مداخالت مؤثر توس دانشآموزان میزان یادسپاری آنها در طوالنی مدت بیشتر میشود.
با نتایج این پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که روشهای آموزشی بحث گروهی ،سخنرانی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی
دانش آموزان نسبت به سوء مصرف موادمخدر تأثیر مثبت دارند .در بررسی اثربخشی این سه روش میتوان بیان داشت با توجه
به ماهیت مشکل سوء مصرف موادمخدر که بیشتر حاصل مشکالت فردی و جاماه شناختی است ،موضوع خوبی جهت روش
آموزشی به صورت باز است .در نتیجه روش تدریس گروهی مؤثرتر است .لذا پیشنهاد میشود که کالس آموزش آگاهی سوء
مصرف مواد مدارس بصورت بحث گروهی اجرا گردد .با توجه به اینکه آموزش سخنرانی روشی یک طرفه بوده و مسئله موادمخدر
نیز یک بحث چالش برانگیز است ،لذا آموزش سخنرانی در مقام بادی روش تدریس باد از بحث گروهی قرار میگیرد .اما بسته
آموزشی با توجه به ماهیت مسئله اعتیاد ،زیاد جوابگوی عقاید ،نگرش و سؤاالت دانشآموزان نیست .بنابراین در مقام آخر
تأثیرگذاری بر میزان آگاهی دانشآموزان دارد .در کل میتوان نتیجه گرفت که هر سه روش آموزشی بر میزان آگاهی دانشآموزان
نسبت به سوءمصرف مواد مؤثر بوده و روش آموزشی بحث گروهی از دو روش دیگر اثربخشتر بوده است.
بنابراین این پژوهش در تامیم نتایج به عمل آمده محدودیت دارد.
عدم امکان استفاده از حجم باالی نمونه ،عدم استفاده از دانشآموزان دختر و محدودیت ابزار پژوهش در خصوص استفاده از
شیوه خودسنجی که احتمال سوگیری یافتهها و عدم کنترل سایر متغیرهای تأثیرگذار در طول پژوهش ،محدودیتهایی هستند
که در این تحقیق برجستهاند و بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،این موارد مورد توجه قرار گیرد.
نکته کاربردی که میتوان از این پژوهش بدست آورد این است که:
 . 1کتابی مبتنی بر پیشگیری از اعتیاد بر بحث گروهی تهیه و در اختیار مالمین ،مشاورین و دانشآموزان قرار گرفته باشد.
.2با توجه به یافتههای پژوهش حاضر که نشان میدهد آموزش بحث گروهی بیشتر از آموزشهای سخنرانی و بسته آموزشی
تأثیر مثبت دارد ،پیشنهاد می شود که درس مباحث پیشگیری از اعتیاد به صورت گروهی و تدریس فاال انجام پذیرد.
.3مالمان و مدرسان آموزش پیشگیری از اعتیاد به روش بحث گروهی ،دورههای آموزشی روش تدریس بحث گروهی را برگزار
کنند
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