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 جناب آقاي دکتر مؤمني

 دبير کل محترم ستاد

نتايج طرح پژوهشي ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم استان : موضوع

 بوشهر 
 

 با سالم و احترام ؛

 : بدینوسیله به استحضار حضرتعالی می رساند

 7931 -7931خانه ستاد در سال تحصییلی  طرح پژوهشی مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقات دبیر -1
ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم اسیتا  بوشی ر مبیادرت ورزیید      نسبت به 

 .است

 : تعاريف -0

آورند و این ها که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم میمجموعه ای از توانایی :مهارتهاي زندگي -
های اجتماعی جدید را بپذیرد و بدو  لطمه زد  بیه خیود و   سازند مسولیت نقشها فرد را قادر میتوانایی

 .در رو شود  ها، انتظارات و مشکالت روزانه بویژ  روابط بین فردی به شکل موثرتری رودیگرا  با خواست

  با فشیارهای روانیی   های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام روبرو شدتالش :هاي مقابله اي مهارت -
 یای   اهیم م یارت  . شیود گرفتیه میی   به منظور غلبه کرد  و یا به حداقل رساند  عوارض استرس به کیار 

خواهید   رفتاری ابتکاری کیه بوسییله آ  فیرد میی     -فرایند شناختی :مهارت حل مساله: عبارتند ازای  مقابله
بیه عبیارت   . را تعیین، کشف ییا ابیداک کنید   ای برای مشکالت روزمر   راهبردهای موثر و سازگارانه مقابله
م می است که توانایی پیشرفت شخصی و اجتمیاعی را افیزایش و    ای دیگر حل مساله یک راهبرد مقابله

که به ( شناختی)فرایندهای ذهنی  :مهارت تصميم گيري تنیدگی و نشانه شناسی روانی را کاهش می دهد، 
درست اندیشیید  در تیالش    :مهارت تفکر انتقادي. دانجام می انتخاب یک اقدام در میا  اقدامات جایگزین

این روش شامل فرایندهای ذهنی تشیخی،، تحلییل و ارزییابی    . برای یافت آگاهی قابل اعتماد در ج ا 
 تعیدیل عاطفیه  )تعیدیل حالیت هیجیانی     فرایندی که موجب تغییر یا :مهارت کنترل هيجانها است و  داد 
 .می شود (منفی
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در ( برنامیه آمیوزش م یارت هیای مقابلیه ای     )ارزیابی اثربخشی برنامه پیشگیری از اعتیاد : هدف پژوهش -3
 .مدارس متوسطه دوم استا  بوش ر

هیای پیشیگیری از اعتییاد در سیال      ای بیه عنیوا  یکیی از طیرح     های مقابله  طرح آموزش م ارت: توضيح
 .شد  است در اکثر مدارس متوسطه دوم استا  بوش ر اجرا 7931 – 7931تحصیلی 

ای چنید   با انجام مطالعات مییدانی و بیا روش نمونیه گییری تصیادفی خوشیه       :روش تحقيق و نمونه آماري -4
سه شی ر و از هیر شی ر دو مدرسیه     )دختر و پسر مقطع متوسطه دوم  آموزان نفر از دانش 1022ای  مرحله

دارای رواییی ززم  رسشینامه  پابیزار پیژوهش ،  . به عنوا  نمونه انتخاب شدند( دخترانه و دو مدرسه پسرانه
فیردی، م یارت    آمیوزش خیود آگیاهی، روابیط بیین     )ای  هیای مقابلیه   هیای م یارت   خرد  مقییاس شامل 
گیری، م ارت حل مساله، تفکر خالق، تفکر انتقادی، م ارت ارتباطات، م ارت مشیارکت، داشیتن    تصمیم

 . بود  است( هدف در زندگی، ب داشت و سالمت روا 

 :تي و نتايج حاصلهوضعيت جمعيت شناخ -5

 (گرو  هدف)وضعیت جنسیت پاسخگویا  

 درصد جنسيت

 22 دختر

 22 پسر

 322 کل

 

 (گرو  هدف)وضعیت رشته تحصیلی پاسخگویا  

 درصد رشته تحصيلی

 11/11 علوم تجربی

 11/11 فيزيک -رياضی

 13/11 علوم انسانی

 322 کل
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 (گرو  هدف)وضعیت تحصیالت پدرا  پاسخگویا  

 درصد سطح تحصيالت

 13/31 زيرديپلم

 32 ديپلم

 01 ليسانس

 00/2 فوق ليسانس

 1 دکتری

 322 کل

 

 (گرو  هدف)وضعیت تحصیالت مادرا  پاسخگویا  

 درصد سطح تحصيالت

 06/01 زير ديپلم

 30 ديپلم

 00/00 ليسانس

 1 فوق ليسانس

 00/0 دکتری

 322 کل

 

 (رو  هدفگ)وضعیت نمرات معدل پاسخگویا  

 درصد نمرات معدل

 00/36 33کمتر از 

30-33 00 

36-30 06/11 

02-36 00/32 

 322 کل
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 (گرو  هدف)وضعیت سطح تحصیلی پاسخگویا  

 درصد کالس

 3/03 دهم

 3/16 يازدهم

 6/11 دوازدهم

 322 کل

 

بیه  ، آموزا  در مدارس  به دانش( ای است های مقابله که یکی از م ارت) م ارت حل مسئلهآموزش  -الف
 . استبود  به مواد مخدر تأثیرگذار طور خیلی قوی در کاهش گرایش آنا  

بیه  ، آموزا  در مدارس  به دانش( ای است های مقابله که یکی از م ارت) گیری م ارت تصمیمآموزش  -ب
 .استبود  طور خیلی قوی در کاهش گرایش آنا  به مواد مخدر تاثیر گذار 

آزاد اندیشیی، تفکیر   شیامل  ( ای اسیت  هیای مقابلیه   که یکی از م ارت) رت تفکر انتقادیم اآموزش  -ج
مستقل، روشنگری و فراهم بود  فضای عمومی آزاد برای ورود به بحث، عقالنیّت، خرد محوری، بررسی 

بیه   پذیری و حقیقت جویی برخرافه پرسیتی و مطالعیۀ سیطحی و شیتاب زد      علمی و منطقی، روحیۀ نقد
 .است بود  به طور خیلی قوی در کاهش گرایش آنا  به مواد مخدر تاثیرگذار، آموزا  در مدارس   دانش

 ، آمیوزا  در میدارس   به دانیش ( ای است های مقابله که یکی از م ارت) کنترل هیجا م ارت آموزش  -د
کنتیرل  ایین راسیتا   در  .اسیت  بیود   به طور خیلی قوی در کاهش گرایش آنا  به میواد مخیدر تاثیرگیذار   

م ارتی است که در تعامالت اجتمیاعی و بیه خصیوص در شیرایط      ، هیجانات و به خصوص کنترل خشم
توانید بیه اخیتالزت روانیی      ناتوانی در تنظیم و کنترل هیجانات می. فعلی در مدارس یک نیاز فوری است

هیجانیات و تکنییک    آمیوزش کنتیرل  براین اساس  .مانند افسردگی و اختالل شخصیت مرزی منجر شود
 .گرایش به مصرف مواد موثر واقع شود های خودکنترلی به دانش اموزا  می تواند در کاهش

: اي، به ترتيب اولويتت  هاي مقابله گويان نشان داد که در بين ابعاد مهارت نتايج تحقيق از سوي پاسخ :جمعبندي

ت تفکر انتقادي در پيشگيري از اعتياد متوثر  گيري، مهار مهارت کنترل هيجان، مهارت حل مساله، مهارت تصميم

 .آموزان مهم و ضروري است دانش منفي براين اساس مداخالت الزم براي کنترل هيجانات. باشد مي

مراتب زیر از سوی حوز  کاهش تقاضا مورد پیگییری  ،  در راستای طرح یاری گرا  زندگی: پيشنهادها -6
 : و اقدام واقع شود
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 حميدرضا صرامي

 مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش

از سیوی   پیشیگیری از اعتییاد، ضیرورت دارد    درای  آموزش م ارت های مقابلهبا توجه به تأثیر  -7/6
ای به دانیش آمیوزا  در    های مقابله آموزش م ارت،  به طور جدی و مستمر وزارت آموزش و پرورش
 . شود   آموزش داد ،های م ارت ای زندگی کارگا  در قالب مقاطع مختلف تحصیلی 

، نمرات بازتری در مقیاس آمادگی به مصرف مواد کسب بالگریآزمو  غرآموزانی که در  دانش -2/6
و تحت مشاور  و آمیوزش پیشیگیری از اعتییاد بیا      شد  می نمایند، توسط مشاورا  مدارس شناسایی

 .تأکید بر آموزش م ارت های مقابله ای قرار گیرند
گییری و م یارت   کنترل هیجا ، م ارت حل مسئله، م ارت تصیمیم    با توجه به اهمیت م ارت -9/6

 معلمیا  و مربییا   اعتییاد، ضیرورت دارد    به خصوصتفکر انتقادی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر، 
 .آموزا  مبذول نمایندتوجه ززم را نسبت به تقویت م ارت ای برشمرد  در دانش

را  ای در پیشیگیری از اعتییاد   های مختلف، نقش م یارت هیای مقابلیه   با توجه به این که یافته -4/6
نسبت به شناسایی دانش آمیوزا  بیا نمیر  م یارت هیای      بایست مشاورا  مدارس  می تأیید نمود  لذا
 .اقدام و نسبت به ارتقاء م ارت آنا  مبادرت نمایند مقابله ای پایین

در راستای بررسی ، مقایسه و  انجام مطالعات طولیاز سوی وزارت آموزش و پرورش نسبت به  -5/6
ش م ارت های مقابله ای در مدارس به منظور پیشگیری از اعتیاد در طیی مقیاطع   اولویت بندی آموز

 .شود انی مختلف تحصیل در سطح استان ا مبادرتزم
توسیط مشیاورا  میدارس برگیزار      برای والدیننیز ای  برگزاری کارگا  آموزش م ارت ای مقابله -6/6

 .گردد
جنسییت دانیش آمیوزا  و همننیین     ،سین   بومی،در آموزش م ارت های مقابله ای به شرایط  -1/6

 .تقویت عوامل محافظت و کاهش عوامل خطر توجه جدی شود
اهميت به ، کنترل هيجانات منفي با اولويت رفتارهاي پرخاشگرانه و خشم در دانش آموزان مدارس  -1/6

  .ار گيردبايست به طور جدي مورد توجه متوليان مدارس قر سزايي در پيشگيري از اعتياد داشته که مي
 . منوط به اوامر عالیست

 
  

  

 

 


